


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 está agora na mira de uma nova vida.
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Foi ainda em miúdo, muito antes de pisar Aldeia Nova e o seu imponente casarão, que a pequena locali-

dade sem direito a nome no mapa ganhou entrada no meu imaginário. Todas as noites, para me adorme-

cer, o meu pai tinha por hábito ler-me ou contar-me uma história. Com o correr dos anos, das ficções im-

provisadas foi passando às narrativas alheias, ainda que, não raras vezes, quando o cansaço acusava, 

preferisse fechar a luz e puxar antes pelas suas memórias, que, dependendo das minhas reações e do 

nosso grau de sonolência, aproveitava ou não para efabular, misturando realidade com ficção. Assim vi 

NOTA DE INTENÇÕES

“Não sou do ortodoxo nem do heterodoxo; cada um deles só exprime 
metade da vida; sou do paradoxo, que a contém no total.”

Agostinho da Silva, filósofo
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ser-me introduzida a obra de Sophia de Mello Breyner, me solidarizei com 

um ermita rodeado de animais falantes e aterrei nesse espaço intrigante 

de Aldeia Nova: à primeira vista, uma espécie de colégio interno controlado 

por homens de branco no isolamento de uma aldeia sem eletricidade nem 

água corrente.

No curso das ditaduras do século XX e ressaca das Grandes Guerras, o 

acesso ao conhecimento sistematizado para os estratos baixos da socieda-

de e nos contextos rurais, onde se encontrava o grosso da população, era 

praticamente nulo. Havia contudo duas exceções: a oferecida pela profissio-

nalização militar e a via religiosa — encaradas como um dos raros passa-

portes para uma vida melhor. Aperceber-me-ia numa das nossas noites de 

relatos que esse tinha sido o caminho do meu pai, à data professor universi-

tário e investigador científico. Nascido no seio de uma aldeia minhota, foi o 

único dos cinco irmãos a seguir os estudos. Conta que o fez aliciado pelo 

prior da terra, que lhe acenara com as mais excitantes disciplinas do sa-

ber, apresentando-lhe a vocação religiosa como um “dom para melhorar o 

mundo”. Tinha 10 anos quando ingressou no seminário de Aldeia Nova.

Tomar consciência desta sua escolha deu obviamente aso a incontornáveis 

perguntas e conversas. Não obstante, só após a sua morte prematura, o 

casarão voltaria a cruzar-se comigo. A vida tem destes imprevistos. Inespe-

radamente, quando googlava o nome do meu pai deparei-me com um blog 

de ex-colegas de Aldeia Nova que ao fim de 40 anos havi-

am voltado ao contato. Com a descoberta, a revelação 

de um fenómeno: dos cerca de 120 seminaristas, quase 

todos tinham acabado por desistir da vocação e constitu-

ir família — alguns até depois de proferidos os votos. 

Mais: apesar da privação do lar, do sinistro aspeto do ca-

sarão e do conservadorismo associado a estas institui-

ções, as referências ao passado naquela casa dominica-

na vinham acompanhadas de termos como “liberdade” 

ou “progressismo”, proferidos com a confiança nostálgi-

ca de quem sentia o privilégio de ter peneirado e absorvi-

do o melhor de dois mundos. 

Não sendo eu particularmente dado a religiões e a crenças, desenvolvi um 

especial carinho pelos dominicanos. Claro que esta ligação familiar à Or-

dem e o humanismo das suas referências foram decisivas (atente-se, por 

A premissa deste 
projeto nasce preci-
samente da vontade 
de reviver a experi-
ência de um parado-
xo. No caso, o para-
doxo que é, em plena 
ditadura salazarista 
e num lugar carrega-
do de isolamento, a 
“descoberta da liber-
dade” por parte de 
um grupo de pré-a-
dolescentes a prepa-
rar-se para algo que 
nunca viria a ser.
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exemplo, à linha desassombrada de Fr. Bento Domingues, a seu tempo, mes-

tre em Aldeia Nova). Mas confesso que também em muito pesou a descoberta 

de terem sido eles quem introduziu o sistema democrático na Igreja.

Escreve Agostinho da Silva que não é “do ortodoxo nem do heterodoxo”, pois 

“cada um deles só exprime metade da vida”. Em vez disso, o “paradoxo”, que é 

onde a podemos encontrar no total. Ora a premissa deste projeto nasce preci-

samente da vontade de reviver a experiência de um paradoxo. No caso, o para-

doxo que é, em plena ditadura salazarista e num lugar carregado de isolamen-

to, a “descoberta da liberdade” por parte de um grupo de pré-adolescentes a 

preparar-se para algo que nunca chegaria a ser.

Em tom intimista, a história que O Casarão se propõe recuperar é, pois, a do 

percurso de um seminarista de Aldeia Nova desde a saída da casa dos pais  até 

à reintegração na vida civil e a um reencontro final, 50 anos depois. 

Aquilo que O 
Casarão se propõe 
mostrar é, ao fim ao 
cabo, o fechar de 
dois ciclos. Do 
processo de 
laicização do país à 
desertificação do 
interior português.

Mas será também, senão sobretudo, a história do fechar de um ciclo: a 

contemplação de um velho edifício prestes a ser esventrado no 

quotidiano de uma aldeia dos nossos dias — metáfora visual do processo de 

laicização do país e retrato da progressiva desertificação da província. 

Afinal, tal como o seminarista renuncia a vocação, também este último 

seminário dominicano, entretanto vendido por falta de uso e de meios, se deixa 

esvaziar pela miragem de um empreendimento comercial. Um impasse de 

esperança nesta terra envelhecida onde qualquer ideia de futuro acaba por 

nos atirar para o passado.
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Para o efeito, optei por criar uma estrutura bicéfala assente em duas linhas 

narrativas autónomas mas abundantes em pontes e com um final partilhado 

— libertando, para o tempo presente, o suporte da imagem e do som direto, 

numa narrativa conduzida através do quotidiano de António — caseiro do 

edifício que dá nome à obra e devoto filho da terra, nascido à sombra do 

Seminário quando este ainda era o motor da aldeia —; e reservando, num 

segundo plano, para o passado, parte do dispositivo áudio (a fantasmagórica 

voz narrativa que  pontua o filme). Assim, é através de uma narração pessoal 

que a figura do seminarista ganha forma. Personagem coletiva concentrada 

numa só voz, será edificada a partir de uma colagem de excertos de reflexões 

e vivências urdidas a partir de centenas de páginas de material privilegiado do 

meu pai e colegas. Documentos tão diversos como velhas cartas, diários, 

posts de blog, notas e até uma obra literária: o romance Gente Feliz com 

Lágrimas, do ex-seminarista de Aldeia Nova, João de Melo.

Será a partir de vivên-
cias e reflexões depostas 
em diários, correspon-
dência dispersa, peque-
nas publicações, uma 
obra literária, crónicas 
internas e notas regista-
das ao longo dos anos 
pelos ex-seminaristas de 
Aldeia Nova que a voz 
narrativa do filme ga-
nhará forma.



ALDEIA NOVA | Situada a escassos 15 quilómetros do santuário de Fátima e com uma área de apenas 1,2 

quilómetros quadrados, Aldeia Nova é um lugar do interior-centro do país — freguesia do Olival (Ourém), 

Distrito de Santarém — com cerca de duzentos habitantes, três dezenas de famílias emigradas, quatro 

mãos cheias de casas desabitadas e um único café, atualmente inativo, após uma ordem de encerramen-

to decretada pela ASAE. 

Metade da população encontra-se reformada; outra metade distribui-se pelo trabalho na agricultura, na 

indústria, no comércio e nos serviços, seja dentro ou fora de portas. Ainda assim, só na aldeia, sobrevi-

SOBRE A ALDEIA E O CASARÃO

 7

3



vem dois lares de idosos, uma creche, um centro médico e doze 

empresas dos mais variados ramos. Por ser o lugar mais rico em água 

da região, praticamente todo o povo pratica a agricultura de subsistência 

como segunda atividade.

Do antigo Seminário, maior estrutura arquitectónica do lugar e principal 

motor económico e social da povoação ao longo da segunda metade do 

século XX, apenas a capela permanece ativa, abrindo portas durante al-

guns finais de tarde e dois domingos rotativos por mês. Também aos do-

mingos, com uma frequência mensal, a comunidade da aldeia procura a 

recém-criada Associação de Moradores para se reunir e discutir os pro-

blemas da terra. Na maior parte das vezes, estes encontros sucedem-se 

a um almoço comunitário de confraternização.

O CASARÃO | De acordo com o Livro de Crónicas do Seminário de Aldeia 

Nova, manuscristo pelos primeiros reitores da instituição, a existência do 

casarão que serve de objeto a este filme remonta aos últimos anos do 

século XIX. Rezam os textos que o edifício foi mandado construir por um 

senhor abastado da região chamado Joaquim Marques Ferreira. Antes 

de morrer, tê-lo-á legado ao sobrinho, Abel Ventura do Céu Faria. Para 

uma pessoa particular, atestava-se, “era casa muito espaçosa e boa”, 

que até capela pública em edifício próprio tinha. 

Assaz religioso e sem descendência direta, ao herdeiro de Joaquim Fer-

reira nunca passou outra ideia senão a sua futura doação a uma congre-

gação religiosa. Terá sido, contudo, apenas no final da década de 30, já a 

doença que vitimava Abel Faria começara a manifestar-se no seu orga-

A apenas 15 quilóme-
tros do Santuário de 
Fátima, esconde-se 
Aldeia Nova — uma 
localidade com cerca 
de 200 habitantes, me-
tade deles já reforma-
dos. Desde finais do 
Século XIX que o casa-
rão do antigo Seminá-
rio Dominicano é o 
maior edifício da ter-
ra.
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nismo, que este a ofereceu aos Dominicanos. Afinal, várias das suas 

irmãs haviam ingressado na Ordem. Havia uma ligação familiar. 

Preparada para receber os primeiros rapazes após umas tímidas 

mas necessárias remodelações, o Seminário-menor de Aldeia Nova 

abriu ali as portas em 1940.  Em 2012, porém, constatando a falta de 

meios e assumindo a total ausência de uso dos terrenos e da casa, 

entretanto ampliada no curso dos anos 60, a Ordem Dominicana de-

cidiu desfazer-se do complexo, já encerrado pelos padres a 30 de 

Outubro de 1999. Os aspirantes a frades contavam-se pelos dedos 

das mãos: tão poucos havia que já nem sentido fazia completarem o 

noviciado em Portugal — eram enviados para Espanha, de onde re-

gressavam prontos a cumprir votos e integrar a Ordem. Vendeu-se, 

portanto, o casarão. 

Adquirido por um médico de Leiria com negócios no Concelho, o 

destino da “velha casa” é agora um empreendimento turístico. 

Os aspirantes a frades con-
tam-se hoje pelos dedos das 
mãos: tão poucos há que já 
nem sentido faz completarem 
o noviciado em Portugal —
são enviados para Espanha,
de onde regressam prontos a
cumprir votos e integrar a
Ordem.
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“Sabes porque aqui vim parar? Vim porque tenho um tio que 
pertence a esta Ordem.” “Curioso...”, respondeu-me. “Eu tam-

bém tenho um tio que é cónego e me disse que não hesitasse em 
seguir a vocação.” Feliz pela coincidência, contei-lhe que o prior 
da minha terra me havia dito ao ouvido precisamente o mesmo. 
E que eu... Bom, que eu tinha decidido vir para estudar (nunca 
para desistir) e ser como o homem de branco que foi à minha al-
deia — um homem de branco alto que foi a casa do prior per-

guntar quem queria uma vida que fizesse a diferença.”
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Filipe Araújo é realizador, produtor independente e guionista. Natural de Lisboa (Janeiro de 1977), che-

gou à realização após uma década no jornalismo – profissão que abraçou nas vertentes de imprensa, rá-

dio, televisão e Internet, em Portugal, Espanha e Itália. Da sua filmografia, conta com quatro primeiros 

prémios, várias participações em Seleções Oficiais de festivais internacionais, e projeções em salas e 

eventos de prestígio, como a Casa del Cinema (Roma, Itália), Círculo de Bellas Artes, Filmoteca Española 

(Madrid, Espanha) ou o Fórum Universal das Culturas, da UNESCO (Monterrey, México).

www.filaraujo.com 

SOBRE O AUTOR
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A SÉTIMA VIDA DE GUALDINO 

The Ninth Life of Gualdino
2014, documentário, 61’

PRÉMIOS

Melhor Filme Português, Temps d’Images 2014

Grande Prémio, MUVI Lisboa ‘14

SESSÕES ESPECIAIS

Cinemateca Portuguesa — ante-estreia pública (Lisboa, Portugal) 

Maison du Brésil (Paris, França)

Museu Municipal de Faro (Faro, Portugal)

FESTIVAIS

Thessaloniki Documentary Festival, Seleção Oficial (Grécia) 

SPFF, Seleção Oficial (Croácia)

Festafilm, Regard Etranger (França)

12nd Tartu World Film Festival, Programa Principal (Estónia) 

MUVI Lisboa, Odisseias Musicais (Portugal)

Temps d’Images, Seleção Oficial (Portugal)

FIL IPE ARAÚJO
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RTP 

8TV (França)

HRT (Croácia) 

ERR (Estónia) 

FILMOGRAFIA



IBERIANA
2011, drama, 12’30

PRÉMIOS

Nomeação a Melhor Filme Sobre Arte, Temps d’Images 2011

SESSÕES ESPECIAIS

Fundação Rei Afonso Henriques (Zamora, Espanha)

LeV - Literatura em Viagem (Matosinhos, Portugal)

FESTIVAIS

Festival Internacional de Cinema de Avanca, Secção competitiva (Portugal)

Temps d’Images, Selecção Oficial (Portugal)

TELEVISÕES

RTP 2

Radio televisión de Castilla y León
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SELVAGENS, A ÚLTIMA FRONTEIRA | The Final Frontier

2006, documentário, 30’

PRÉMIOS

Grande Prémio FEST Novos Realizadores

Prémio Convergência IMPRESA 2007

SESSÕES ESPECIAIS

Fórum Universal das Culturas, UNESCO — Abertura (Monterrey, México)

Casa del Cinema (Roma, Itália)

Circulo de Bellas Artes (Madrid, Espanha)

Cines Alexandra (Barcelona, Espanha)

Filmoteca Municipal (Saragoça, Espanha)

FESTIVAIS

San Francisco Short Film Festival (EUA), Seleção Oficial

Documenta Madrid (Espanha), Seleção Oficial

Oxford International Documentary Film Festival (Reino Unido) , Seleção Oficial

13th ENVIROFILM - Environmental Film Festival (Eslováquia) , Seleção Oficial

FEST Novos Realizadores (Portugal), Seleção Oficial - Documentários

FESTROIA (Portugal), Competição O Homem e a Natureza

VII Encontros de Cinema — Viana (Portugal), Olhares Frontais
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IMPRENSA: Depois de se iniciar na imprensa diária, no já extinto jornal A Capital, onde esteve durante 

quatro anos (1996-99), assegurou dois espaços fixos na revista Grande Reportagem. Colaborou, pelo ca-

minho, com o Jornal de Letras, Público e Expresso, as newsmagazines Sábado e Visão, e as revistas Pú-

blica, Notícias Magzine, Notícias Sábado, FHM, Fest Magazine e Dia D. 

RÁDIO: Integrou a equipa do Oggi 2000, da Radio Rai 1, e assinou quatro comentários semanais na TSF. 

Foi a voz do portal Clix, fez dobragens em Espanha e chegou a narrar três trabalhos para a Fundação Gul-

benkian. 

TELEVISÃO: Em 1999, passou pelo canal de notícias CNL, e, durante o ano 2000, integrou a equipa de jor-

nalistas da RAI, a partir de Roma. Já como realizador, viu as suas quatro obras serem adquiridas (quando 

não produzidas) com a RTP. A última longa-metragem documental que realizou, A Sétima Vida de 

Gualdino, estreou na televisão pública a 5 de Abril de 2014, tendo a sua filmografia sido entretanto exibida 

em várias emissoras europeias (França, Espanha, Croácia, Estónia) e na África do Sul.

INTERNET: Entre 2002 e 2004, foi editor e repórter da primeira web-televisão portuguesa, a Clix TV. Du-

rante dois anos, editou o site oficial dos Festivais de Verão portugueses no Clix, co-produzindo e realizan-

do depois, em 2007, a série documental Madrid Expresso. Os 16 episódios publicados online com a chan-

cela do jornal Expresso foram o primeiro videocast de sempre da imprensa portuguesa. 

ENSINO: Responsável pelo programa curricular da cadeira de Realização Cinematográfica e Televisiva 

do Mestrado em Ciências da Comunicação, da Universidade Católica de Lisboa, onde lecionou desde o 

seu arranque até 2013.

OUTROS: Representou Portugal enquanto embaixador Erasmus para os 25 anos do maior programa de 

mobilidade do mundo. Em 2015, foi júri da secção de longas-metragens do festival internacional MUVI 

Lisboa.

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

Licenciatura em Comunicação Social e Cultural, com frequência do quinto ano do curso de Ciências da 

Comunicação, na LUMSA, em Roma, Itália. Mestrado em Realização de Cinema Documental, na TAI — 

Escuela de Artes e Espectaculos de Madrid, em Espanha.

PASSADO PROFISSIONAL

FIL IPE ARAÚJO
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