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O Projeto Erasmus é um filme sobre os sonhos e as desilusões do projeto da União Europeia vividos por um dos seus 

filhos. Um europeu em busca dos antigos amigos Erasmus, de quem pouco ou nada sabe desde a mudança do milénio.

NOTA DO AUTOR | Ao contrário dos meus pais, que nasceram durante a II Grande Guerra, num país pobre e em ditadura, 

faço parte de uma geração nascida no conforto da democracia e crescida na promessa de uma utopia apaixonante. Um ideal 

civilizacional de paz, solidariedade, prosperidade e tolerância entre nações, materializado no projeto europeu, a que fui 

introduzido em Roma durante o meu Erasmus — dávamos eu e a UE os primeiros passos rumo à idade adulta, na euforia das 

expetativas daquilo que poderíamos vir a ser. Acontece que, chegado à meia-idade, e já pai, essa curva ascendente e sem fim 

por todos projetada deixou de subir. Em vez disso, inverteu o sentido, com fantasmas europeus julgados mortos a 

reaparecerem e os horizontes a contraírem-se ao ritmo das múltiplas crises e contingências. Dos sonhos, reviravoltas e 

dores de crescimento, tão comuns aos homens quanto aos projetos, nasce esta proposta pan-europeia. Movida pela 

necessidade de não esquecer o passado. Com o propósito de iluminar o futuro.

APOIOS

ICA - Instituto do Cinema e Audiovisual | Apoio à Escrita e Desenvolvimento de Obras Cinematográficas

ICA - Instituto do Cinema e Audiovisual | Protocolo Luso-italiano

LABORATÓRIOS E FÓRUNS

Eurodoc (Workshop), Docs Barcelona - Campus, Doklab Navarra, Docs Barcelona - Meetings, Porto/Post/Doc, 3XDOC
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