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Casa Nostra, Roma
Inverno de 1999. Serão europeu 

entre portugueses, franceses, 
espanhóis e alemães

Visionar teaser e materiais de projeto em 

www.blablablamedia.com/oprojetoerasmus

SINOPSE
O PROJETO ERASMUS é um documentário sobre os sonhos e as desilusões 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. Esta é a história da travessia de uma crise. A crise geracional, 

existencial e de expectativas, que o realizador partilha com o projeto europeu, ao lado do qual viveu 

as euforias, promessas e conquistas de juventude enquanto, lado a lado, amadureciam, e agora, comparte 

as incertezas, responsabilidades e receios em relação ao futuro.



MOTIVAÇÃO

Costumava dizer que, a ter de cortar a existência em dois, a dividiria num antes e num depois de Erasmus 

(a.E. / d.E.). Foi-me confirmando a vida que talvez não fosse tão irrazoável. Afinal, já lá vão duas décadas e 

nada à exceção da paternidade conseguiu igualar o impacto que esta experiência teve na minha 

construção.

NOTAS DE INTENÇÕES
"A ideia do Erasmus devia ser obrigatória — não só para estudantes, 
mas também para taxistas, canalizadores e outros trabalhadores."

Umberto Eco, Jan. 2002, in The Guardian



O projeto era prometedor. Com apenas mais um ano de Universidade pela 

frente, saíra-me na rifa a cidade de Roma como última paragem 

académica. Encontrávamo-nos a escassos meses do final dos 90’s: o 

Google acabara de nascer, os telemóveis estavam longe de ser inteligentes 

e só a ideia de viajar de avião era um evento em si. Não obstante, o futuro 

parecia sorrir a oeste do continente. A nível pessoal, pelo menos, saldar-

se-ia como o ano mais rico e transformador de sempre. O ano em que 

mais um europeísta nascia para a vida. 

Admitemos: se há instrumento efetivo de união dentro da comunidade 

europeia é o seu famoso programa de mobilidade estudantil. De forma 

orgânica e natural, o Programa Erasmus tem o condão de transformar a 

noção cinza e abstrata da Europa numa realidade viva e apaixonante. 

Concretamente, no grupo de amigos. Na namorada. E isto, no auge do 

processo formativo. Na entrada da vida adulta. 

(Como não ficar com o bichinho da diversidade agarrado à pele? Apoiando-

me na primeira imagem que me ocorre, é como se, de repente, 

conquistássemos a oportunidade de dividir casa com a própria Europa: de 

a ter sentada à mesa de jantar com todas as suas idiossincrasias, 

fragilidades e virtudes.) 

Acontece que, desde que deixei Roma, muita da realidade que assumia 

como adquirida mudou. E não foram só as tarifas aéreas com a chegada 

das low cost ou a desmaterialização física do conceito de comunidade 

através das redes sociais. Poucos anos após a euforia da queda das 

fronteiras e da entrada da moeda única, inesperados desafios vieram pôr à 

prova o projeto europeu. Numa sucessão de factos pouco credíveis se 

fornecidos como ficção, fenómenos como a crise do Euro, a Trumpização 

do mundo, as crises de migrantes e refugiados ou o inesperado Brexit 

vieram acordar fantasmas julgados enterrados. Reavivaram tensões 

internas, alimentaram populismos, despertaram nacionalismos. Abanaram 

o já espartilhado estado da União nesta era das pós-verdades.

Antes do início da turbulência, quando me mudei para Madrid, em 2007, 

recordo todavia a felicidade que foi recuperar o contacto com Javi, um dos 
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Um filme delicado, capaz 
de espelhar as dores do 

amadurecimento humano 
na ressaca da precoce 
crise de meia-idade do 

projeto de todo um 
continente



Ana Sofia e Christophe
Roma, Janeiro de 2000



meus velhos companheiros Erasmus. Já não nos víamos há mais de uma década, 

pelo que o reencontro foi intenso em partilhas e interrogações. Sobretudo, sobre 

os destinos dos demais colegas, de quem quase nada sabíamos desde a viragem 

do milénio.

Meses depois, porém, a crise económica desaguava no continente. Seria, de resto, 

com os seus primeiros efeitos que começaríamos a ver questionados os ideais 

fundadores dessa Europa aberta, democrática e humanista de que tanto nos 

orgulhávamos. Alguma coisa mudara. E quase sou capaz de garantir que terá sido 

aí que a premissa para um documentário começou a germinar em mim.

Partindo da ideia da busca de um antigo grupo de amigos distribuído por vários países e afastado pelo 

fosso que separa a juventude da meia-idade, interessava-me um filme delicado e intimista que 

procurasse refletir os grandes reptos da contemporaneidade, emprestando sentimentos e vida ao espaço 

europeu. Um documentário-ensaio que, mais do que o imediatismo do reencontro, se propusesse 

recuperar o hiato da ausência, evocando a História a partir de uma escala humana e assumindo para isso 

a diversidade linguística e o diálogo entre suportes e texturas. 

O que seria afinal feito daqueles com quem, à conta do famoso protocolo de Bruxelas, partilhei um ano de 

vida no auge das expectativas em relação ao projeto europeu? Vinte anos depois, o que terá ficado desse 

Erasmus e como é que esta complexa Europa na agitação de uma nova lógica global afeta as suas 

existências? Como terá sido a vida para a minha ex-namorada Livia, o Christophe, a Emanu, o Javi, o 

David ou a desaparecida Katharina, nascida e criada do outro lado do muro de Berlim, e atualmente sem 

qualquer rasto? Quais as desilusões, os pesadelos, as alegrias e os sonhos desta primeira geração de 

filhos da União Europeia? Que segredariam as suas biografias mais profundas??

Contudo, depois, meteu-se a vida. 

E antes de lhe conseguir pegar, a 

ideia adormeceu na gaveta. Mor-

reu-me o pai; casei-me; fui pai. 

Mas regressei também à minha 

Lisboa natal. E, no processo, agu-

dizado por uma pandemia global 

que deixou o mundo em suspenso, 

fui obrigado a olhar para trás. 

Terá sido, aliás, quando dei com o 

velho PC que me acompanhara 

durante todo o Erasmus que a 

questão da memória mais se 

começou a colocar. À exceção de 

uma caixa com vídeos, todos os 

meus mais íntimos e valiosos 

escritos desse ano, cuja 

preservação julgara segura dentro 

da obsoleta máquina, haviam-se 

tornado impenetráveis. Muito 

ironicamente, por via do avanço da 

tecnologia. 
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durante todo o Erasmus que a questão da memória mais se começou 

a colocar. À exceção de uma caixa com vídeos, todos os meus mais 

íntimos e valiosos escritos desse ano, cuja preservação julgara segura 

dentro da obsoleta máquina, haviam-se tornado impenetráveis. Muito 

ironicamente, por via do avanço da tecnologia. 

É, pois, movido pela impossibilidade de aceder a esse vital pedaço de 

recordações, bem como a braços com os dilemas de uma crise 

partilhada com o projeto europeu, que se começa a esboçar O Projeto 

Erasmus: um filme sobre as dores de crescimento, virado para a 

aventura da geração que na UE encontrou o seu ideal enquanto 

crescia e, chegada aos 40, é forçada a parar. A recuperar a História e 

as histórias. A procurar na memória e na ação uma possibilidade de 

redenção.

Com recurso a um precioso 
arquivo privado, O Projeto 
Erasmus pretende servir de 
base a uma reflexão sobre a 

amizade e a identidade 
na vertigem da 

contemporaneidade



De que modo idealizamos uma vida ou um projeto no pico de todas as suas possibilidades e 

inocência, e como lidamos com as consequências das nossas experiências, percepções e 

escolhas, absorvidos os imprevistos de percurso e a consciência da nossa própria finitude? 

Até que ponto somos movidos por utopias e o que seria de nós sem elas? Destas inquieta-ções 

e de um privilegiado arquivo em vídeo nasce O Projeto Erasmus: uma reflexão sincera sobre 

as dores do amadurecimento humano na ressaca da crise de identidade do projeto de todo um 

continente. 



TRATAMENTO
“Não é possível eliminar aquilo que, na sua juventude, 
um homem absorve no seu sangue como ar do tempo.”

Stefan Zweig, in O Mundo de Ontem

O Projeto Erasmus consiste num documentário de longa-metragem, contado na primeira pessoa pelo seu 

autor, protagonista do filme e um dos vários milhões de filhos do projeto da União Europeia. Esta é a 

história da travessia de uma crise. A crise existencial e de expectativas que o realizador partilha com o 

projeto europeu, ao lado do qual viveu as euforias, promessas e conquistas de juventude enquanto, lado a 

lado, amadureciam, e agora, duas décadas depois, comparte as incertezas, responsabilidades e receios 

em relação ao futuro. Inquietações que o levarão a remexer no passado e a envolvê-lo numa busca aos 

seus antigos amigos de Erasmus, de quem pouco ou nada sabe desde a viragem do milénio.  juventude 

enquanto, lado a lado, amadureciam, e agora, vinte anos mais tarde, comparte as incertezas, 

O futuro em aberto
Hervé em San Gimignano, 2000 

Viagem Erasmus por Itália



Aos 40, Filipe perde o pai, é pai, e, quando o mundo se fecha confinado, 

vê-se inesperadamente forçado a mudar de casa com a família. Destino: 

o bairro da periferia de Lisboa onde nasceu e cresceu, e a que já não

voltava desde a partida para o seu Erasmus em Roma, vinte anos antes.

É, então, durante o processo de mudança, coincidente com o inédito 

fecho das fronteiras, o alastrar do COVID, o desenlace do Brexit e os ecos 

da ascensão da extrema-direita um pouco por toda a Europa, que o autor 

se depara com um caixote esquecido há anos, entre casas e países. No 

seu interior, as últimas memórias físicas que sobram de Itália: um par de 

cassetes de vídeo, fotografias dispersas, alguns negativos, artigos de 

jornal, e, no fundo de tudo, a verdadeira caixa-negra do ano inaugural 

que marcou a sua passagem à vida adulta. Isto é, o velho computador 

portátil no qual os cinco habitantes da casa Erasmus que partilhou em 

Roma haviam depositado as suas músicas, fotografias e centenas de 

páginas de correspondência em ficheiros de Word. 

Esperançoso, Filipe corre a ligar o aparelho. Mas o guardião da memória 

que lhe prometia o futuro decidiu antes engolir-lhe o passado. A máquina 

deixou de funcionar e fá-lo, ainda por cima, com ironia. Ostentando no 

ecrã congelado a frase “Toshiba: In Touch With Tomorrow”.

Se ao esquecimento 
do passado devemos 

as principais recaídas 
da História nos seus 

mais dramáticos 
erros, por que motivo 

não se poderá 
esconder no passado 

individual e na 
memória construída 

à pequena escala a 
chave para iluminar 

o futuro das histórias
de cada um e, por 

conseguinte, também 
a História com “H” 

grande?
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Ao primeiro embate, a descoberta gera no 

autor uma combinação de frustração e im-

potência. Não obstante isso, será também 

o detonador que o forçará a passar à ação.

Do choque com a fragilidade da memória e 

da inevitabilidade em olhar para trás, 

nasce, pois, a grande missão de Filipe: o 

projeto de busca dos antigos companheiros 

de Erasmus, dispersos por uma Europa em 

crise e separados pelo túnel do tempo. 

Como principais objetivos: o cumprimento 

da velha promessa de um reencontro em 

Roma e o resgate daquilo que resta da 

memória do pequeno grupo — no fundo, a 

personificação dessa União em que o 

coletivo cresceu a acreditar. Afinal, se ao 

esquecimento do passado devemos as 

principais recaídas da História nos seus 

mais dramáticos erros, por que motivo não 

se poderá esconder no passado individual e 

na memória construída à pequena escala a 

chave para iluminar o futuro das histórias 

de cada um e, por conseguinte, também a 

História com “H” grande? 

Dando corpo a este movimento dialético 

entre a parte e o todo, o passado e o 

presente, o íntimo e o universal, se arqui-

teta o “projeto Erasmus” que dá nome ao 

filme. Um empreendimento aglutinador e 

maior, distendido ao longo da viagem física, 

interior e no tempo em que embarcará 

Filipe, e tecido na forma de puzzle pan-eu-

ropeu — o quebra-cabeças para onde tanto 

convergirão as aportações mais palpáveis 

do velho grupo Erasmus como o fluxo ver-

tiginoso da História. Em qualquer dos ca-

sos, sempre na inevitável relação com o 

nosso passado comum. sssfs



nosso passado comum. Ou seja, em diálogo com a História 

continental, com o pensamento ensaístico de matriz europeia, e, 

inclusive com referências de traço mais biográfico — como podem 

ser exemplo as experiências de dois dos principais humanistas made 

in Europe, decisivos na projeção da ideia de Europa com que cresceu 

o realizador e amigos. Nomeadamente, o autor do Elogio da Loucura,

Erasmo de Roterdão (inspiração do Programa e principal cúmplice

intelectual de Thomas More — eterno inventor do não-lugar com a

sua Utopia), ou o seu principal biógrafo, Stefan Zweig (prolífero

romancista, poeta e dramaturgo, protagonista de uma história ímpar

no modo em como conseguiu sumarizar os melhores e mais

tenebrosos expoentes da aventura europeia moderna, versada com

quase um século de distância mas com arrepiantes déjà-vus nos

nossos dias).

ESTILO E FORMA

Filmado num registo de homem-câmara, com o realizador (regra 

geral, fora de campo) a assumir o papel de protagonista, a ação de O 

Projeto Erasmus estende-se no tempo desde o inverno de 1999 até a 

um futuro próximo da atualidade. Apoiar-se-á, para isso, num vasto 

arquivo próprio, com conteúdos que vão desde os registos em Hi8, 

captados entre 99 e 2000, até aos mais recentes materiais em 4K, 

cuidadosamente recolhidos pelo autor desde a sua entrada na 

paternidade e ao longo da pandemia.  

Em termos de linguagem, enquanto o que vemos em quadro 

representa aquilo que o realizador vê ou quer ver, o que ouvimos 

corresponde àquilo que o autor internamente vive e pensa. Nesse 

sentido, é nossa intenção tirarmos amplo partido narrativo do fora-de-

“Não se pode imaginar uma cor fora das cores do espectro 
solar. Não se pode ouvir um som fora da nossa escala 

auditiva. Não se pode pensar fora das possibilidades da 
língua em que se pensa. (...) Mudar de língua já é mudar de 

pensar ou da tonalidade desse pensar.”

Vergílio Ferreira, in Pensar 



Ao telefone com o futuro 
 Filipe na antiga casa Erasmus em 1999 

Auto-retrato vivo



campo, dando prioridade a dois tipos de registos audio. Por um lado, ao 

som-direto das conversas, telefonemas e comentários, propositada ou 

acidentalmente gravados nos brutos dos arquivos; por outro, a um 

dispositivo epistolar materializado nas narrações em off feitas por Filipe. 

Mais em concreto, como resultado da correspondência email que o autor 

encetará com a ex-namorada romana, Livia, de quem ficou amigo, mas 

com quem não comunica há vários anos. 

Movido pela apreensão provocada pela onda de mortes que o COVID 

produz em Itália, epicentro da pandemia na Europa, o contacto acontece 

de forma espontânea. E, não obstante a distância geográfica e temporal 

dos interlocutores, rapidamente Filipe e Livia se redescobrirão na partilha 

de experiências e anseios comuns.

Tal como o autor, também Livia foi mãe, perdeu o pai, viveu intensamente 

ideal europeu, e debate-se agora com medos geracionais e incertezas em 

relação ao futuro. Isto, Isto, já para não mencionar a curiosidade de 

ambos sobre os destinos de cada uma das personagens deste acidental 

grupo composto por dois espanhóis, uma portuguesa emigrada em 

Londres, os franceses Christophe, Emanu e Hervé, a comadre de Filipe, 

Ana, e a misteriosa Katharina, nascida e criada no leste alemão antes da 

queda do muro de Berlim e, entretanto, desaparecida sem deixar pistas.
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Livia, a italiana
Num comboio alemão, em viagem ao leste 

europeu, a poucos dias do termo do Erasmus

Ao conduzir a voz 
narrativa da obra em 
em primeira pessoa e 
ao estabelecer uma 
linguagem visual 
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deste documentário 
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Tecidas de forma coloquial através de uma escrita cirúrgica integrada no 

processo de construção do guião, o principal fim destas narrações será 

adicionar ao filme a sua camada mais reflexiva e interior, servindo, pelo 

caminho, de veículo para a introdução das referências e ações que a ima-

gem não mostrará. Alusões que poderão ir desde curiosidades relevantes 

do passado individual das personagens a referências do pensamento euro-

peu e minudências da nossa História continental.

Protagonista de uma 
história ímpar no modo 

em como conseguiu 
sumarizar os melhores e 

mais tenebrosos 
expoentes da aventura 

europeia moderna, Stefan 
Zweig, biógrafo de 

Erasmo, será uma das 
referência biográficas 

convocadas para a obra



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 radiografia pan-europeia. Movida pela necessidade 
de ter presente o passado. Com o propósito de iluminar o futuro.



PRÓLOGO | Roma, 1999 / Lisboa, 2019
Do efervescente quotidiano Erasmus de Filipe à pacatez da sua vida familiar, vinte anos depois.

Material do arquivo pessoal do autor, de 1999 (Hi8):

Centenas de estorninhos revolvem ruidosamente a madrugada romana. No limbo entre a fraqueza do 

sono e a excitação da primeira festa em grupo, de onde regressa à procura de um autocarro para 

entrar, a “pequena Europa” do apartamento de Filipe é literalmente apanhada de surpresa pelo 

espetáculo. Primeiro, impressionados e, depois, intimidados — exceção feita para a alemã Katharina —, 

não há no coletivo quem não leia nos céus um sinal de mau presságio.  

ABORDAGEM E ESTRUTURA NARRATIVA

Debruçando-nos sobre a estrutura da obra, O Projeto Erasmus será composto por três grandes blocos 

narrativos. A saber: um Prólogo; um Primeiro Andamento  e um Segundo Andamento. 



Mas a felicidade dos dias é muito mais forte do que qualquer agoiro de aves, 

pelo que logo na manhã seguinte a assombração se esfuma na cumplicidade 

de um despertar tardio, com direito a ultracongelados preparados por Javi. 

Invariavelmente de câmara na mão, Filipe percorrerá então o quotidiano de 

Roma no momento em que a sua União Europeia vibrava e o futuro tinha a 

forma de um promissor livro aberto. 

Seja através das subtis trocas de olhares nas aulas, da alegria de um jantar 

multinacional, das descobertas partilhadas num passeio em grupo, dos 

ajuntamentos improvisados em casa ou do sorriso enamorado de Livia nas 

tardes em que havia tempo para gastar, sem demora tatearemos o novo mapa 

de afetos e vivências do autor. Fá-lo-emos, sem exceção, graças aos registos 

amadores de Filipe, encapsulados a sangue-frio em cassetes antes de pelo 

filtro da racionalidade terem passado. Imagens tão espontâneas e erráticas 

como quando, na brincadeira, a alemã Katharina tranca o realizador em 

pijama do lado de fora da varanda, ou, por acidente, o imberbe autor capta 

distraidamente o seu reflexo no espelho e alguém lhe berra por trás.   

Seja através das 
subtis trocas de 

olhares nas aulas, da 
alegria de um jantar 
multinacional ou do 

sorriso enamorado de 
Livia nas tardes em 

que havia tempo para 
gastar, sem demora 

tatearemos o novo 
mapa de afetos e 

vivências do autor 



Apanhado na curva com o susto, o realizador dá então um salto, o 

plano perde-se no corte e, ao recuperar a imagem, é ao futuro que 

veio parar. No caso, a um futuro longínquo que afinal é o nosso 

presente, e em que Filipe, ladeado por uma câmara profissional 

armada num tripé, enfrenta uma vez mais o espelho. Em redor, o 

silêncio. E o atrevimento do peixe laranja que o mira nos olhos a 

partir do aquário redondo. Passaram-se exatamente vinte anos e é 

na casa de família do autor em Lisboa que nos encontramos.  

Material do arquivo pessoal do autor, de 2019 (4K):

  Lá fora, a chuva da noite fustiga a janela do quarto de casal de Filipe. 

Na cama, o autor acaricia a pronunciada barriga nua da mulher, que, 

na manhã seguinte, deverá dar à luz uma menina. Só dias mais tarde, 

a sós com a recém-nascida, chegará o momento de a introduzir à 

câmara: dois ainda estranhos, ligados pelo sangue, a explorarem um 

novo protocolo de comunicação e afeto. Mas a realidade pacata de 

Filipe em Lisboa está prestes a mudar. Devido à especulação 

imobiliária gerada pela crise do Euro e pela onda massiva de turismo 

desviada para Portugal à conta do terrorismo, o centro de Lisboa 

gentrificou. 



No prédio em que vive com a família desde que regressou da diáspora, 

apenas o seu apartamento não foi convertido em Air’b’n’b. Não perderá, no 

entanto, pela demora. A malfadada sentença de um recomeço forçado noutro 

lugar assoma à porta na forma de carta. No espaço de três meses terão de 

largar a casa, sentencia o senhorio, escassas semanas após o nascimento da 

bebé. Logo quando a vida prometia começar a estabilizar-se.

Ana Sofia, companheira Erasmus de Filipe e sua atual comadre (a dobrar), 

vive a apenas uma rua de distância e passa pelo mesmo dilema. Desde que 

voltaram da diáspora que sucedeu a Roma, haviam combinado constituir 

famílias lado a lado. Conseguiram-no durante algum tempo, mas os fundos 

imobiliários internacionais ganharam a melhor. 

A solução mais lógica para o agregado de Filipe é mudarem-se para o bairro 

onde o autor nasceu e cresceu até viajar para Roma. Um local aonde este 

não voltava senão para visitar a família, agora mais fragilizada. Por outros 

motivos, Ana Sofia segue para o lado oposto da cidade.

Entretida a abrir caixotes de cartão e a agrupar os brinquedos em montes, o 

entusiasmo da filha mais velha de Filipe contrasta com a apreensão do 

realizador. Mais do que as implicações logísticas que se avizinham, assusta-

lhe a ideia do confronto com um presente que tem feito por adiar, sobretudo 

marcado pelo vazio da morte do pai, falecido poucos meses antes. Mas, neste 

capítulo, o futuro está escrito. E, quando dá por si, já um grupo de homens 

carrega caixotes e Filipe se despede, sem remédio, da casa feliz onde 

abraçou a paternidade.



Sempre muito atenta 
e sem deixar de 
serpentear o pai, a 
filha mais velha do 
realizador mostra-se 
fascinada com as 
velhas moedas de 
Lira e de Escudos, 
que manuseia como 
se em relíquias 
preciosas tocasse

PRIMEIRO ANDAMENTO | Lisboa, 2020

Da entrada na nova casa em Lisboa ao atravessar de uma pandemia dentro de portas.  
Da reconexão com o passado Erasmus e reativação do contacto com a ex-namorada 
Livia à investigação sobre os destinos dos antigos companheiros de Roma. 

Coincidente com o fecho do largo ciclo que representa o regresso de 
Filipe ao bairro da sua infância e a entrada da pandemia Covid-19 na 
Europa, eis-nos chegados ao Primeiro Andamento do filme: de todos, o 
bloco mais circunscrito, atormentado e interior, com a câmara 
apenas disposta a observar a realidade a partir do espaço privado. 
Isto é: do espaço do lar; do perímetro da nova casa lisboeta em que a 
família do realizador acaba de entrar.

Material do arquivo pessoal do autor, de 2019-20 (4K):

Situado num bairro dos limites da periferia da cidade, o apartamento 

encontra-se no último piso de um prédio de dois andares. Um edifício dos 

anos 40, encaixado entre uma estrada semi-tapada pelas frondosas 

copas de duas árvores e um descampado com as ruínas de uma fábrica. 

Mais em concreto, um extenso terreno baldio com vistas desafogadas 

para a serra e para a janela da casa onde o autor nasceu e agora vive 

sozinha a mãe.



Dentro do caos da nova residência, Filipe desempacota os caixotes das 

mudanças, registado através da câmara — seus segundos olhos — as 

inesperadas descobertas que vai fazendo. Nomeadamente, as surpresas 

escondidas num antigo baú, até então guardado na casa dos pais, com 

intocáveis memórias dos seus tempos de Erasmus.  

Sempre muito atenta e sem deixar de serpentear o pai, a filha mais velha do 

realizador mostra-se fascinada. Sobretudo, com as velhas moedas de Lira e 

de Escudos, que manuseia, excitada, como se em relíquias preciosas 

tocasse. 

Já no silencio da noite, mais reservadamente, Filipe regressa ao caixote 

para degustar novas peças, entretendo-se agora a passar em revista 

fotografias dispersas que, por um motivo ou outro, não entraram nos 

álbuns. Instantâneas de monumentos, de viagens por estrada, de amigos 

em pose, de festas temáticas... Imagens que partilha brevemente com a 

câmara, até se deter na de Livia, a antiga namorada. 

É deste impulso de 
Filipe em querer saber 

como se encontra Livia 
no contexto de uma 
ameaça global que 

nasce o mais estrutural 
e unificador mecanismo 

narrativo do filme:
o conjunto da

correspondência 
dirigida à ex-colega e 
narrada em off  que o 

realizador levará a 
cabo ao longo da obra 



O retrato, solar e feliz, revela os dois em Veneza, numa excursão Erasmus a remontar à 

primeira Primavera do século. Mas, e o que seria feito dela, tanto tempo depois? Como lhe 

correria a vida logo agora que um vírus letal varria a Itália, dizimando, tal como na guerra, 

quase metade de uma geração em duas semanas, perante o olhar apavorado da Europa?

Como já sumariamente havíamos aflorado, é deste impulso de Filipe em querer saber como se 

encontra Livia no contexto de uma ameaça global que nasce o mais estrutural e unificador 

mecanismo narrativo do filme: o conjunto da correspondência dirigida à ex-colega e narrada 

em off pelo realizador ao longo da obra. Em suma, cerca de oito entradas de textos, não só 

determinantes para entendermos aquilo que vai na alma das várias personagens (os seus 

medos, desilusões, dúvidas, receios, motivações e aspirações), como para marcarmos a 

progressão narrativa do filme. Seja suportando as ocultações propositadas e elipses visuais 

da obra, seja adicionando contexto, ação, revelação, perguntas e evocações às sequências, 

exponenciando, assim, as possibilidades de leitura do filme. 

A começar na forma de insert áudio com uma mensagem gravada no voicemail de Livia 

(momentos antes da transição do Prólogo para o Primeiro Andamento do filme) e a terminar já 

na contestação a uma primeira reação por email (a pontuar as ações na nova casa até ao 

momento em que nos encontramos), a primeira das epistolares missivas terá essencialmente 

quatro objetivos: marcar-nos o tom do dispositivo (familiarizando-nos com a dinâmica da 

relação não-literal entre o texto e o campo da imagem); situar-nos no contexto externo da 

Europa e do mundo; apresentar-nos os dilemas existenciais do protagonista; e introduzir-nos 

ao universo de Livia. 

Mãe de um rapaz e órfã recente de pai, tam-

bém a interlocutora se encontra em fase de 

balanço de vida, debatendo-se, tal como o rea-

lizador, com a inevitável passagem da condição 

de “protegida” a “protetora”. Nem de propó-

sito, no momento em que mais desprotegidos e 

expostos ambos se veem ficar. Por esse mo-

tivo, bem como pela partilha de um imaginário 

formativo comum — para não falar do mesmo 

grupo de amigos da juventude —, a comu-

nicação entre os dois flui com facilidade, rapi-

damente se retroalimentando e adquirindo no-

vas camadas de profundidade.



Todavia, à medida que os dias passam e o autor se vai adensando nas 

recordações do Erasmus, estranhos e recorrentes sonhos com 

reminiscências ao passado começam a destabilizar as noites de Filipe. 

Neles, é geralmente madrugada, o realizador tem novamente vinte anos e 

caminha por uma Roma deserta. Nisto, sem aviso, um ameaçador bando 

de estorninhos irrompe dos céus, como que preparado para o atacar. O 

autor tenta proteger-se com a handycam que transporta nas mãos, mas 

logo a imagem se enche de ruído e o faz despertar. Com a insónia que se 

segue, caminha até ao escritório e mergulha no caos de caixotes por 

abrir, enquanto espera pela manhã. Trata então das rotinas familiares e, 

quando tudo volta a acalmar, entretém-se a espreitar o mundo pela 

janela — quando calha, acenando e captando a mãe, isolada na casa da 

sua infância, do lado de lá da rua.

Contemporânea às “assombrações noturnas dos pássaros”, convém 

assinalar, é a descoberta do primeiro computador de Filipe. O portátil, 

partilhado com os colegas da casa Erasmus durante o ano em que juntos 

estudaram em Roma, era uma espécie de caixa-forte coletiva, pois 

acomodava no seu interior as mais valiosas recordações do autor e 

house-mates: os ficheiros com todas as músicas desse ano, bem como o 

conjunto integral da correspondência digital trocada pelos cinco colegas 

com os seus respetivos amigos e famílias. 

Recordemo-nos que, no final dos anos 90, a Internet não só era cara 

como ainda dava os seus primeiros passos. Por uma questão de 

poupança e pragmatismo, as trocas de emails, com servidores hoje 

obsoletos e descontinuados, guardavam-se muitas vezes em ficheiros de 

texto, como os do Word. Desta feita, também na casa de Filipe todos 

escreviam e liam a sua correspondência offline. A ligação, feita depois em 

conjunto, servia apenas para proceder aos envios e receções de correio, 

na sequência de um rápido copy-paste.

Acontece que, neste jogo do “envia”, “recebe” e “copia”, só o autor 

sozinho confiara ao aparelho mais de trezentas folhas escritas com total 

liberdade. Páginas sempre julgadas protegidas e que hoje o ajudariam a 

reconstruir e reviver com a frescura daqueles dias todo esse universo de 

ações e sentimentos. 

Quando se conheceram 
em Roma, Javi era um 
craque informático. Já 

de volta a Madrid e 
com a vida refeita, 

quem sabe não consiga 
ele agora ressuscitar 

as velhas promessas do 
Erasmus enterradas no 

obsoleto portátil?



No entanto, o entusiasmo do achado não é duradouro, já que, após a euforia da descoberta, é com uma 

proporcional dose de desilusão que o realizador se apercebe que a máquina se tornou uma carcaça 

obsoleta e deixou de funcionar. Ainda se liga, é um facto, mas para congelar logo de seguida, mais não 

reagindo a qualquer comando.

Da penosa constatação, partilhada com Livia, nasce, porém, o movimento que fará Filipe dedicar-se à 

investigação dos destinos dos seus ex-colegas — amigos que começa a procurar nessa mesma noite, 

movido por uma súbita sensação de perda. 

David, "Il Fratello Spagnolo" 
Siena, 12 de Março de 2000



Certo dia, Filipe 
acorda, vai à janela 

e apercebe-se que 
perdeu o horizonte

Dito isto, se, em termos visuais, o Prólogo se apoiava sobretudo na dimensão 

da linguagem de câmara para marcar os principais contrastes entre épocas e 

estados de espírito — i.e., apresentando uma imagem granulada, agitada, tosca 

e livre de intenções no tempo da juventude (arquivo de 1999), e adotando uma 

estética sóbria, marcada por planos fixos, definidos e bem compostos na 

antecâmara da paternidade (arquivo de 2019-2020) —, já o restante corpo da 

obra dispõe de um conjunto de dispositivos imagéticos e conceptuais a partir 

dos quais gravita.

No caso deste Primeiro Andamento do filme, fá-lo-á, essencialmente através 

da contraposição das ações mecânicas do quotidiano doméstico de Filipe com a 

vida exterior que vai entrando pelas janelas. Vida que ora nos chega por 

intermédio dos ramos e folhagens que, com o passar das estações, vão 

acariciando os vidros frontais da casa (ritmo da natureza), ora se impõe através 

da aventura operática que a vista das traseiras passará a proporcionar ao 

realizador (ritmo do homem). 

Com efeito, quando o mundo entra em stand-by e se fecha, confinado, instantes 

depois da mudança da família e do estabelecimento de contacto com Livia, 

erguem-se aparatosamente as gruas à porta do autor. Efetivamente, onde antes 





havia o descampado com as ruínas da fábrica que durante a infância de Filipe funcionou como o 

motor do bairro, levanta-se agora, a ritmo rápido, uma estrutura desproporcional. Uma obra 

inusitada, fruto da concertação de um exército de homens e máquinas, cujo processo o 

realizador começa a captar com a lente, para depois acompanhar durante todo o período de 

reclusão. 

O recurso gráfico (material de arquivo pessoal - 4K, 2020-2021), a intercalar com momentos 

pontuais da rotina familiar e individual do autor (onde — a saber — tanto se incluirão os 

fragmentos do processo de pesquisa dos colegas como os sonhos de Filipe e o inventário de 

peças e memória física do grupo), deverá ser usado durante as narrações das missivas para 

Livia como reforço simbólico do contexto distópico que, simultaneamente, condiciona o universo 

interno de ambos e enturvece os seus ideias fundadores. Mais não seja porque, de elipse em 

elipse, pouco tardará a chegar o momento em que a construção que prometia renovar e 

revitalizar toda a envolvente de Filipe é a mesma que, literal e metaforicamente, lhe roubará os 

“horizontes”. A começar pela visão da própria mãe, que, até aqui, e do alto de um sétimo andar, 

íamos vendo enquanto acenava à janela. A mesma mãe que, de repente, a teleobjetiva deixou de 

poder enquadrar.

Engolido pela sombra do impressionante muro de betão e vidro fumado que, descontro-

ladamente, cresceu à sua frente, restam neste momento ao realizador duas opções: ou dirigir 

perdidamente o olhar para dentro e desligar a máquina, ou apontá-la, em vez disso, para fora, 

mas em posição contra-picada, para cima. Mais especificamente, na direção do céu, de onde 

chega a luz e as silhuetas dos primeiros aviões em rota, que, como sinal de esperança, 

anunciam que os dias de isolamento estão prestes a acabar.





Quanto à busca dos ex-colegas, a acontecer paralelamente durante o período de confinamento e 

na sequência da descoberta do portátil de Erasmus, é por Javi que começará. Afinal, de todos, era 

o único colega estrangeiro da casa com quem Filipe nunca chegara a perder totalmente a relação.

Haviam falado ao vivo pela última vez há já alguns anos, quando de uma assentada o amigo

espanhol perdera o trabalho e a namorada, e fora diagnosticado com um tumor entretanto curado,

decidindo tentar a vida no Brasil — estrebuchava então a Península com os estilhaços da crise do

Euro. Javi era um craque dos computadores e, durante o ano de estudos em Roma, chegara a ser

assalariado do departamento informático do Vaticano. Já de volta a Madrid e com a vida refeita,

quem sabe não conseguisse ele ressuscitar as lembranças enterradas na velha máquina?

Do contacto fica a promessa do envio de novos e inéditos vídeos feitos pelo colega durante o 

Erasmus (já na posse da produção) e o profundo desejo de uma rápida reunião em Roma, que 

Filipe recebe com redobrado ânimo. Quanto ao computador, o realizador que leve consigo o antigo 

laptop, que não sendo trabalho para Javi, será seguramente uma missão à altura de Giuseppe, um 

arqueólogo informático, seu superior aquando dos biscates no Vaticano. 

Empolgado e movido também pela excitação de Livia, destinatária da correspondência através da 

qual vamos tomando conhecimento do progresso dos contactos em curso ao longo do bloco, a 

verdade é que os esforços do realizador para chegar aos restantes colegas da “pequena Europa 

romana” vão começando a surtir efeito. Só o acesso aos seus nomes completos, conseguidos junto 

do gabinete de relações internacionais da antiga universidade romana, é meio-caminho andado. 



xxiv

Javi, “Il Capo Romantico”
Roma, 6 de Janeiro de 2000



Será, de resto, por esta via que, sempre sem sair de casa, o autor dará, por 

exemplo, com o paradeiro do saudoso David, esfumado durante vinte anos à 

falta de um apelido, já que sempre se haviam tratado por alcunhas. Apanhá-

lo-á Filipe denunciado pela página do jornal que o colega leonês atualmente 

dirige, numa crónica que assina semanalmente desde que deixou o El 

Mundo e publicou um primeiro livro — imagine-se só, sobre histórias de 

Erasmus. 

Prestes a ser pai pela primeira vez, David, o “fratello” espanhol do autor, 

acena-lhe com uma prenda irrecusável: a cópia do seu diário manuscrito 

em Roma, o único dentro do grupo a sobreviver às cambalhotas do tempo 

(documento integralmente digitalizado durante repérage em León). Como 

se não bastasse, estende-lhe ainda a ponte aos franceses Hervé e Emanu, 

antigo casal originário de Estrasburgo e companhia frequente em casa, na 

rua e na universidade, à data estabelecido em Lyon. 

Já o poético e eloquente Christophe, então enamorado da portuguesa Ana 

Sofia, dá um pouco mais de luta. De acordo com os colegas franceses, 

deixara as letras para seguir pelo cinema, mas como não falavam há mais 

de dez anos ninguém sabia ao certo onde se encontrava. Felizmente, existe 

o IMDb, onde aparecia cadastrado como realizador de documentários e

assistente de direção de Jacques Audiard (!) — pista que leva Filipe até a

uma rede fraco-alemã para cineastas, onde se inscreve apenas para chegar

ao seu contacto.

Mas, e Susana, que partira para Londres antes do Brexit, quando o seu 

negócio se afundou em Lisboa? E a alemã Katharina, a mais exótica e 

menos interpretável companheira de casa de Filipe, sem existência na 

grande rede? Que seria feito delas? 

“Não há um comboio único do tempo, seguindo numa direção 
única a uma velocidade constante. Por vezes, cruzamo-nos com 
outros comboios, que vêm ao nosso encontro do sentido oposto, 

do passado, e por um momento o passado fica ao nosso lado, 
colado a nós, no presente.”

Claudio Magris, in Danúbio 
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SEGUNDO ANDAMENTO | Dresden, atualidade / Roma, futuro próximo

Da abertura de fronteiras à travessia Europeia no tempo e no espaço, com paragem em Dresden, em busca de 
Katharina, e destino final em Roma, para o reencontro do grupo.

Devido ao evoluir da situação pandémica no centro da Europa e a constrangimentos vários, a 
repérage na Alemanha (bem como a conclusão de trabalhos em Itália) só deverá acontecer a 
meados de fevereiro de 2022, numa viagem potenciada pela passagem do projeto pelo Mercado de 
Co-Produção da Berlinale. Por esse motivo, em algumas partes deste Segundo Andamento, apenas 
deixaremos pistas de trabalho — em geral, de natureza mais conceptual. 

As fronteiras reabriram, as notícias do Brexit já foram ultrapassadas pelas ameaças de um 

potencial Polexit, e, após várias diligências online, Filipe conseguiu enfim localizar todos os velhos 

amigos, atualizando biografias e reunindo peças de memorabilia, tais como o precioso diário 

Erasmus manuscrito por David ou as inéditas imagens fornecidas por Javi. Do grupo, apenas a 

room-mate alemã, com a qual a parede do seu quarto fizera fronteira no Erasmus, não possui 

qualquer rasto online. A constatação surpreende, mas não pasma. De todos, Katharina sempre fora 

a personagem mais exótica e misteriosa, alvo principal da curiosidade dos colegas. E a menos 

compreendida também. Chegada de um passado de isolamento, vivera praticamente toda a 

juventude na Alemanha Oriental, onde cresceu com as referências soviéticas. Por contraponto a 

Filipe e aos demais colegas de casa, todos provenientes de países da Europa “ocidental”, não havia 

no coletivo melhor personificação do “outro”, da “diferença”, do “desconhecido”. 

Com o propósito de a resgatar para o grupo a tempo de um reencontro geral, a partida de Filipe 

para Dresden — terra natal de Katharina — marca, assim, não só o início da trama de contornos 

mais detectivescos do filme como também a ponte para a reflexão sobre o passado recente 

europeu na sua vertente mais simbólica. Ou não albergasse a Saxónia um dos mais preocupantes 

bastiões da extrema-direita; tivesse carregado no leito do seu rio a pesada cortina de ferro; servido 

de palco a um dos mais inexplicáveis bombardeamentos da II Grande Guerra; e sido o epicentro da 

mais repercussiva cisão europeia dos últimos séculos — nem de propósito, a divisão 

protagonizada por Lutero frente àquele que viria a batizar com o seu nome o mais efetivo Programa 

da União Europeia: Erasmo de Roterdão. 

É, pois, com o início desta viagem física do realizador que se abre o Segundo Andamento do filme, 

um bloco a habitar predominantemente o espaço exterior. Isto é, a esfera do público e do social: 

como se, num movimento de esperança e ação, a câmara se libertasse do sufoco dos apertados 

quadros sem horizonte para se lançar à conquista do extenso território partilhado — resultado de 

séculos de História e ponto de inflexão no filme, que, da escala do micro, do individual e do pequeno 

coletivo, aqui acelera a passada rumo ao domínio do macro. Isto é, da grande comunidade. A 

caminho do universal. 



A partida de Filipe 
para Dresden marca 

não só o início da 
trama de contornos 

mais detectivescos 
do filme como 

também a ponte 
para a reflexão 

sobre o passado 
recente europeu na 

sua vertente mais 
simbólica

Colados à janela do autocarro de transfer, atravessamos agora a placa do 

aeroporto de Lisboa, para, logo depois, pela vigia de um Airbus, Filipe captar a 

descolagem, registar a cidade a desaparecer ao fundo e condensar o 

atravessar das nuvens no chip digital da câmara. Após meses de 

encerramento, sem nunca sair do espaço privado do lar, a sensação é de 

insólita liberdade e redescoberta — como se, de repente, conseguisse resgatar 

os horizontes do mundo a uma memória tão difusa que julgara perdida. 

Rapidamente, porém, as imagens da viagem começam a entrecruzar-se com 

material pessoal de arquivo a remeter para voos de outros tempos, e o 

percurso entre Lisboa e Dresden transforma-se numa viagem ao passado do 

autor contada através da sua relação com a Europa ao longo da vida: seja a 

Europa do projeto da União Europeia, seja a Europa que o autor foi, mais tarde, 

personificando no grupo de amigos.



Chegada de um passado de isolamento, Katherina viveu quase 
metade da sua existência na Alemanha Oriental, onde cresceu com todas 

as referências soviéticas. Do grupo, era a personagem mais exótica 
e misteriosa, alvo principal da curiosidade dos colegas. 

E a menos compreendida também

Katharina, "la tedesca" 
Roma, Verão de 2000



A condução, mais uma vez, chega-nos por meio da narração do email que Filipe escreve a Livia já do 

destino. Um texto que deverá pontuar o percurso desde a saída de casa do realizador, e ser 

construído com todos os elementos de suspense possíveis. Afinal, na última peça de correspondência 

trocada com a ex-namorada, o autor ainda se encontrava confinado e nada fazia prever esta partida 

impulsiva. Tal como os espetadores, Livia desconhece totalmente a possibilidade da viagem em 

curso. E também só com o jogo das palavras a si dirigidas poderá contar para chegar a essas 

informações. Nos tempos e ritmo do realizador.

(Materiais de arquivo do autor desde 1984 até 1999) 

Quanto ao guião da travessia, feito de nomes, pequenos episódios e experiências inaugurais (com o 

recurso a fontes tão diversas como cassetes Hi8 e MiniDV, negativos fotográficos e clips de 

smartphone) vai seguindo o trajeto geográfico do voo até Dresden, momento em que regressaremos à 

imagem do tempo presente e finalmente desvendaremos a verdadeira motivação por detrás da 

deslocação do autor. 



Elementos pessoais a explorar como ponto de partida para a collage de 
memórias

Espanha

Terra dos colegas de Erasmus, Javi e David (arquivos pessoais em vídeo de Javi 

e David); Única imagem palpável que, durante toda a infância, Filipe teve do 

estrangeiro (arquivo fotográfico de Filipe);

Primeira fronteira terrestre transposta, dois anos antes da adesão à CEE, só 

pela excitação de pisar outro país;

Destino da primeira viagem internacional feita a sós com o pai, durante a 

qual pararam para assistir à assinatura do Tratado de Maastricht, por ele 

explicada como um grande passo para esta espécie de utopia civilizacional 

que poderia vir a ser a União Europeia (arquivo RTP);

País da diáspora europeia em que mais anos viveu o autor e de onde 

só regressou arrastado pelos efeitos da crise do Euro, poucos anos antes de 

se casar (arquivo pessoal em vídeo de Filipe).

Gibraltar (Reino Unido)

Ponte para eventual referência ao Brexit e ao Reino Unido, onde vive a 

house-mate de Erasmus, Susana (arquivos fotográficos e em vídeo de Susana).



França

País dos ex-Erasmus Hervé, Emanu e Christophe, naturais de Estrasburgo (arqui-

vos pessoais de Hervé, Emanu e Christophe); 

Destino do batismo de voo de Filipe e primeiro intercâmbio europeu, feito em plena 

adolescência e com paragem no Parlamento Europeu a escassos meses da queda 

do Muro de Berlim (arquivo fotográfico de Filipe).

Itália 

(arquivos em vídeo de Filipe, Livia e Javi)

Terra de Livia;

Espaço para onde pela primeira vez Filipe voou sem ter de mostrar um passaporte 

(Schengen havia entrado em vigor pouco tempo antes – arquivo RTP);

Primeiro país estrangeiro em que viveu; 

Território formador, marco da independência e da passagem à idade adulta; Local 

da sua simbiose com o projeto europeu. Quando, de repente, a Europa se 

transformou numa animada mesa de jantar e o futuro comum era um feliz mar de 

promessas, projetos ambiciosos e possibilidades em aberto.

Alemanha

(arquivos em vídeo de Filipe e Livia)

Berço de Katharina

Ponto de partida da primeira viagem ao sempre fantasiado leste europeu, feita na 

companhia de Livia, duas semanas antes do final do Erasmus e precisamente uma 

década após a unificação do país (arquivo RTP); Recorrente hub de passagem para 

o leste e norte da Europa, após o alargamento da União, já depois do 11 de 

Setembro.



Chegado ao destino, porém, a missão de busca de Katharina não 

é tão rápida quanto Filipe poderia supor. Para começar, porque a 

Universidade de Dresden só reabre ao público dentro de dias e, a 

bem ou a mal, por ali ter estudado e publicado uma tese de 

mestrado em 2002, essa é a única pista no enlace da colega. 

Ora, tendo em conta que mais nenhum motivo prende o 

realizador à cidade e que o compasso de espera ali se afigura 

inevitável, prontamente este dará por si a deambular ao acaso por 

entre as ruas da contrastada urbe — cidade onde apenas estivera 

de passagem a poucos dias do final do Erasmus. Dessa feita, 

numa viagem com Livia pelo leste do continente europeu, 

território exótico que nem um nem outro havia pisado (Arquivo 

pessoal do autor em Hi8, ano 2000). 

Não obstante, Filipe não ficará sozinho por muito tempo. 

Percebendo a desorientação do realizador e a sua fixação em 

encontrar a colega, em conversa no bar junto ao hostel em que 

está hospedado, um empregado toma a liberdade de o introduzir 

a Joseph, habitué do local, aparentemente com credenciais de 

detetive. 

Antigo agente da Statsi, estranhamente pouco preocupado com 

sigilismos, o septuagenário não perde tempo a desvelar os 

momentos-chave da sua vida. Aparentemente, fez parte da leva 

de espiões que, durante os anos 80, foram introduzidos na cúria 

romana, após cinco anos de preparação num seminário de Roma, 

vizinho ao Vaticano — era então a Igreja um inimigo a abater pelo 

Bloco de Leste. Mas a aventura correu mal pelos mais 

improváveis motivos e este acabou por ser denunciado. De volta à 

Alemanha, após a reunificação, foi-se entretendo com pequenos 

trabalhos por conta própria, já que “não havia mais espaço para 

ele”. Desintegrado e notavelmente desapontado com a vida, 

oferece-se, porém, para dar uma ajuda ao autor, que, por sua vez, 

lhe conta ao que vem e pede permissão para o filmar. Mas o que 

Joseph na realidade precisa é de alguém para o ouvir. E 

rapidamente a conversa se estende a um passeio na cidade 

durante a manhã seguinte. Que teria, de resto, o realizador a 

perder?

Tendo em conta que 
mais nenhum motivo 
prende o realizador a 
Dresden e que o 
compasso de espera 
ali se afigura 
inevitável, 
prontamente este 
dará por si a 
deambular ao acaso 
por entre as ruas da 
contrastada cidade



Por nos parecer um 
exercício tão 

pertinente como 
simbolicamente 

aplicável à matéria-
prima da segunda 
metade do filme, a 

este imaginário que 
puxa o rio para o 

centro da narrativa 
nos interessa 

resgatar alguma 
inspiração 

conceptual e 
artística com 

propósitos visuais 

Acontece que, ao adensar-se no coração de Dresden, Filipe é também 

forçado a cruzar-se com a História da Europa (a recordar: a grande cisão da 

Igreja, o fascismo, a guerra, o pós-guerra, a queda do muro e a re-ascensão 

da extrema direita, todos representados na cidade). E, no decorrer do 

processo, a mergulhar nas suas cicatrizes. Fá-lo-á, muito em parte, 

magnetizado pelo esfíngico poder do rio Elba, extenso curso de água 

transnacional que, desde a fundação do Império Romano, tem servido de 

fronteira psicológica ao velho continente, quebrando-o, volta não-volta, em 

dois polos antagónicos, com tendência para a tensão (pensemos, só a título 

de exemplo, nos romanos e nos bárbaros; nos católicos e reformistas; nos 

ocidentais e nos soviéticos; nos “esbanjadores”e nos “frugais”...).

Será, por isso, à boleia do Elba e através da regeneradora força mágica do 

cinema, que, uma vez resolvida a charada de Katharina [sendo a busca 

real, o seu desenlace é ainda desconhecido], nos veremos desaguar como que 

por milagre nas pacificadas águas do rio Tibre, em Roma — cidade-

metáfora da continuidade da História, não obstante a força destruidora ou 

construtiva dos seus ciclos. Mas aí, e ao redentor reencontro dos ex-

colegas, já iremos. Lá chegaremos, depois de algumas notas em jeito 

de parêntesis, dirigidas à dimensão formal do filme neste bloco.



Com o início da viagem física da obra, assinalada pela reabertura da Europa e pela travessia continental 

de Filipe que marca o arranque do Segundo Andamento, é de novo à linguagem de câmara que 

recorremos para definir a evolução da relação do autor com os seus objetos. Fá-lo-emos, não só através 

da amplitude das novas escalas de planos, que rapidamente se alargam, como por via da incorporação da 

dimensão “movimento” na imagem — ainda que a acontecer de forma muito subtil e progressiva.

Já no que às ambiências e atmosferas toca, privilegiaremos em especial os décores exteriores. Em 

particular, os espaços marcados pelo diálogo entre épocas. No caso de Dresden, pondo o foco na 

arquitetura urbana mais contaminada pelos choques da História; e, em Roma, explorando os vestígios 

físicos de uma certa intemporalidade. Isto é, as marcas visuais que a conectam com as nossas origens 

enquanto civilização. No caso, as ruínas do seu incomensurável Império, nem por acaso caído em 

desgraça devido ao explosivo casamento entre o proliferar de epidemias várias e um monumental stress 

ambiental (período de 450 d.C. a 700 d.C.) [Il Destino di Roma” — estudo publicado em 2019 por Kyle Harper, cruzando 

novos elementos genéticos com a Ciência do Clima .]

Dentro deste Segundo Andamento, contudo, um elemento em particular deverá ser alvo de cuidado estudo 

visual. Referimo-nos às águas do rio Elba, metáfora líquida da História de todo o continente no que esta 

mais tem de bipolar, secular, atração e repúdio. Ou, dito por outras palavras, dessa capacidade de derrubar 

obstáculos e lançar pontes para logo a seguir erguer novos e mais extensos muros. 

Certo é que a ideia do rio enquanto “figura interrogativa da identidade” está longe de ser um conceito da 

contemporaneidade. Na verdade, remonta aos tempos de Heráclito, referência recuperada por Claudio 

Magris enquanto motor do magistral ensaio literário, Danúbio — uma obra que outorga ao rio homónimo o 

papel de protagonista, fazendo através dele fluir toda a aventura histórica da Europa central. 



Por nos parecer um exercício tão pertinente como simbolicamente aplicável à matéria-prima da 

segunda metade do filme, a este imaginário que puxa o rio para o centro da narrativa — “o rio” 

enquanto sinónimo de movimento, passagem, viagem, renovação e História — nos interessa 

resgatar alguma inspiração conceptual e artística com propósitos visuais. Reconciliar através das 

águas aquilo que a História nunca foi capaz de garantir de forma duradoura é só a última das 

propostas. No caso, através da união figurada das duas metades da Europa no casamento 

(geograficamente inviável) do Elba com o Tibre — na obra tornados corrente de um mesmo fluxo, 

com origem no Norte do continente e foz no Mediterrâneo Sul.

Do mesmo modo que há dois milénios todos os caminhos iam dar a Roma, na Cidade Eterna 

desembocaremos, pois, em estado líquido e como que magnetizados para a pequena (re)União 

Europeia de Filipe. Vista do Tibre, Roma parece imutável. O que, na verdade, se alterou foi a forma de a 

olharmos: agora, por intermédio de uma imagem límpida e definida, feita de quadros suaves nos 

movimentos e ponderada pela racionalização. No fundo, toda uma nova perceção intencional e espacial, 

se comparada com a agitação distorcida das velhas cassetes ou o impressionismo elíptico dos 

pesadelos noturnos, que, desde o início da viagem, têm vindo a diluir-se nas noites do autor.  

A virgular o segmento, a troca do último segmento de correspondência com Livia, uma vez mais, 

redigido e narrado a partir de um lugar mais avançado no tempo, em desfasamento com a 

imagem. No caso, já de Lisboa, no regresso à família e em jeito de balanço e digestão da 

experiência.



Aqui chegados, eis-nos perante a terceira e última fase do processo de transformação do 

protagonista, que, da passividade passou ao questionamento (Primeiro Andamento), do 

questionamento à ação (primeira metade do Segundo Andamento), e da ação se debate agora 

com a urgência de encontrar um sentido. Mais não seja, uma catarse, que só poderá acontecer 

através da reconexão com a matriz (se se preferir, da síntese com o ideal de origem; com o seu 

princípio fundador) e do aligeiramento da pesada mochila carregada a conta-gotas ao longo da 

atividade prática da vida. Da vida adulta de Filipe, mas também da dos seus colegas e do próprio 

projeto Europeu, já que crescer não é tarefa fácil: nem para os homens nem para as suas 

empreitadas. É, ao revés, uma demanda imprevisível em território fértil para contradições e 

paradoxos.

Na universidade italiana onde Filipe estudou, novos estudantes Erasmus dirigem-se para o 

auditório onde terá lugar a sessão de boas-vindas. Seguem de máscaras no rosto e com a 

timidez dos primeiros dias, mas com um brilho nos olhos marcado pelo alívio do regresso à 

vida (em 2020, o número de estudantes Erasmus caiu em mais de 70% em toda a Europa devido à 

pandemia: grande parte dos mobilizados ficou em stand-by; os restantes, acabaram por fazer o 

intercâmbio sem sair do próprio país, perdendo a parte mais importante da experiência 

Erasmus ). Enquanto espera pelos amigos, que só deverão aterrar na cidade no dia seguinte, o 

autor procura as alunas provenientes da sua antiga universidade em Lisboa, nem por acaso 

nascidas no ano em que o autor e colegas aqui viveram, e acompanhando-as à primeira aula 

(durante o confinamento, foram gravadas várias conversas por Zoom com as candidatas 

portuguesas forçadas a adiarem o período de estudos fora de fronteiras ). 



Depois, aproveita para visitar as redondezas da antiga casa Erasmus, 

que já não pisa há mais de duas décadas, seguindo caminho até ao 

bairro de Livia, onde gasta o resto do dia na companhia da saudosa 

amiga e do seu filho de seis anos, que ainda não conhecia. Fascinado 

com a câmara e muito despachado, pouco tempo tardará até o rapaz 

assumir o papel de realizador, inventando papéis para todos 

representarem, falando das suas preocupações de miúdo e 

questionando ambos sobre as suas vidas (teste gravado 

espontaneamente durante a repérage mostrou poder ser um 

dispositivo narrativo muito interessante e funcional ).

Com a chegada dos colegas europeus de Filipe, será, no entanto, rumo 

à Roma mais intemporal, a Roma Imperial, que procuraremos dirigir a 

moldura visual do filme. Isto, depois de resolvida a questão do arranjo 

do antigo computador de Erasmus no negozio  do velho arqueólogo 

informático, ex-“patrão” de Javi. Não que a esse propósito as notícias 

sejam animadoras. Pelo contrário: não só o senhor faleceu, como o seu 

filho, agora à frente do espaço, se vê totalmente incapacitado para 

recuperar a memória ali guardada. Mas, por esta altura, essa já deixou 

de ser uma grande preocupação para Filipe. Afinal, com o coletivo 

reunido mesmo ali à frente (veremos se com Katharina ou não ), o que 

mais lhe interessa é viver plenamente o momento. Até porque, face 

à distância turva do passado, é no presente em que a luz de 

esperança para enfrentar o futuro deve ser procurada. No calor do 

encontro, bem no coração do Circo Massimo — onde antes 

faziam os seus botellones  e gastavam a noite em conversa —, os 

pesadelos bem podem, pois, ser postos de lado. Ainda que, quando a 

noite se adensar, os pássaros voltem a ter de enfrentar.

Por instantes, os 
tempos (con)fundem-se 

no espaço daquele que 
já foi o maior império 

civilizacional do 
Ocidente, palco da 

assinatura do primeiro 
Tratado da União, 

ponto de interseção do 
coletivo e epicentro 
geográfico do filme



Alheios à passagem do tempo, novas gerações de estorninhos revestem agora os céus da Eterna 

pólis com as suas impressionantes formas, sons e padrões, provando que, por mais voltas que o 

mundo dê, certas coisas dificilmente mudarão. Por instantes, os tempos (con)fundem-se no espaço 

daquele que já foi o maior império civilizacional do Ocidente, palco da assinatura do primeiro Tratado da 

União, ponto de interseção do coletivo e epicentro geográfico do filme. No caso do pequeno coletivo, 

espera-se, contudo, que com uma fundamental diferença em relação às madrugadas romanas da 

juventude, quando, a Europa de Filipe se deixava assombrar com as visões da revoada. A de que, 

onde antes encontravam sinais de ameaça, superstição e medo, possam vislumbrar quotidiano, 

perenidade e beleza.

Cheguei a casa e vi-me sem saber como responder às perguntas das 
minhas filhas. Queriam, com todo o seu direito, claro, perceber o que 
é que o pai tinha andado a fazer nesta quantidade de dias fora... E, sabes?, 
assim apanhado de surpresa, secaram-se-me as palavras. Até me senti mal, 
confesso.

Faz agora uma semana, enquanto digitalizava as velhas cassetes, dei por 
mim tentado em pegar nas imagens e notas que tenho andado a 
recolher. Gostava de fazer alguma coisa com elas. De repente, pareceu-me 
que não seria absurdo compilá-las, de modo a deixar uma espécie de 
testemunho ou lembrança às miúdas. Às miúdas e ao teu Thymos, por que 
não? Uma coisa para quando eles forem um nadinha mais velhos. 

Se algo aprendi é que memória nunca é demais.

[Email a Livia. Teste de tom.]

Livia e o filho em teste de câmara
Repérage técnica em Roma, 2021



1999, o meu ano de Erasmus, marcou o momento em que larguei a casa 
dos pais e dei os primeiros passos ruma à independência, mas foi também 

o ano em que me apaixonei pelo projeto europeu. O período em que 
aquele que já fora um conceito cinzento, abstrato e distante, se 

materializou no novo grupo de amigos. Na namorada. Na mesa sempre 
cheia de uma casa onde países e nações partilhavam refeições, risos, 

lágrimas e as mais distintas idiossincrasias. Talvez por isso, sempre que a 
União Europeia perde uma oportunidade de se comprometer com 
humanismo, tolerância e bom senso, ou se atropela a si mesma no 

confronto entre as inspiradoras bases teóricas que a precederam e a 
realidade espinhosa do quotidiano, há um brilho de esperança e 

juventude que se eclipsam em mim. A uns mais do que a outros, mas 
seguramente a muitos milhões, o projeto europeu foi a utopia em curso 

que serviu de combustível ao sonho da geração Erasmus em que me 
incluo, a dos primeiros filhos da União Europeia. Não é por acaso que 

viva os seus abalos como meus. De certa forma, somos tão 
contemporâneos e chegados que ainda hoje a sua possibilidade de futuro 

se confunde com a minha esperança no futuro. 



15

SOBRE O AUTOR
FIL IPE ARAÚJO

Filipe Araújo é realizador, produtor independente, guionista e editor. Natural de Lisboa (Janeiro de 1977), 

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

rádio, 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).

https://www.imdb.com/name/nm5873168/

https://www.imdb.com/name/nm5873168/


De Filipe Araújo | Documentário. Dez. 2020, cor, 72' | Blablabla Media, RTP, Portugal
Estreia portuguesa nas salas a 18 de novembro de 2021. 
Ante-estreia nacional no festival Caminhos do Cinema Português. 
www.blablablamedia.com/ocasarao

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.

APOIOS

ICA- Instituto do Cinema e Audiovisual

RTP - Rádio e Televisão Portuguesa

SPA - Sociedade Portuguesa de Autores

FILMOGRAFIA

O CASARÃO



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)

Blablabla Media, Portugal

TELEVISÕES 

RTP 

8TV (França)

HRT (Croácia) 

ERR (Estónia) 

A SÉTIMA VIDA DE GUALDINO 

The Ninth Life of Gualdino
2013, documentário, 61’



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

Blablabla Media, Portugal
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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

Blablabla Media, Portugal

TELEVISÕES 

SIC 

RTP

SELVAGENS, A ÚLTIMA FRONTEIRA | The Final Frontier 

2006, documentário, 30’



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 

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

(quando não co-produzidas) pela RTP. À parte da emissora estatal portuguesa, também  outras televisões 

europeias em sinal aberto (França, Espanha, Croácia e Estónia) e um canal da África do Sul exibiram 

entretanto filmes seus.

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

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

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

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

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

Televisiva do Mestrado em Ciências da Comunicação, da Universidade Católica de Lisboa, onde lecionou, e 

por um seminário dedicado ao "Documentário de guerrilha", na Universidade do Porto.

OUTROS: Em 2015, integrou o júri da secção de longas-metragens do festival internacional MUVI. Em 

2012, foi escolhido pela Comissão Europeia para representar Portugal enquanto embaixador Erasmus 

para os 25 anos do maior programa de mobilidade do mundo. É membro da APORDOC e da Associação 

Portuguesa de Realizadores. 

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

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

Comunicação, na LUMSA, em Roma, Itália, ao abrigo do programa Erasmus. Mestrado em Realização de 

Cinema Documental, na Escuela de Artes e Espectaculos de Madrid, em Espanha.
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