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6 O Workshop de Investiga-
ção Para Uma Timeline da Dança 
em Coimbra realiza-se sábado 
e domingo, no Convento São 
Francisco (Coimbra). Insere-se 
no contexto da edição de 2022 
do Abril Dança em Coimbra. É 
necessária inscrição.

6  O filme “Cinema Paraíso” 
(1989), de Giuseppe Tornato-
re, é exibido hoje, às 21H00, na 
sede da ADABEM, em Mogofo-
res, Anadia. A sessão, de entra-
da gratuita, insere-se no ciclo 
“4.ªFeiraClássica” do CineClub 
Bairrada.

Concertos de órgão 
em Ançã e Covões 

111  A Igreja de Ançã vai re-
ceber dois concertos de órgão de 
tubos. O primeiro, realiza-se dia 27 
de novembro, às 21H30, com a par-
ticipação do organista Rui Soares 
e da cantora Fabiana Magalhães. 
O segundo realiza-se no dia 15 de 
janeiro próximo, com o organis-
ta João Santos. Também Covões 
recebe um concerto no mês de ja-
neiro, dia 23, na igreja matriz, com 
uma atuação de Paulo Bernardino. 
Inserem-se no “Ciclo de Concertos 
de Órgão de Tubos”, de programa-
ção cultural em rede, que teve o 
seu concerto inaugural no passado 
domingo, na Igreja Paroquial de S. 
António, em Covões.

Livro de poesia 
apresentado 
em Cantanhede 

111 A Biblioteca Municipal de 
Cantanhede recebeu, no passado 
sábado, a apresentação editorial 
do livro de poesia de Tânia Santos 
“Dos meus versos para os teus 
braços”. Mais de 50 pessoas as-
sistiram à sessão. Para além da 
autora, natural da Sanguinheira 
(Cantanhede), fizeram parte da 
mesa de honra o vice-presidente 
do município, Pedro Cardoso, a ar-
tista plástica Carla Ferreira e Nuno 
Caldeira, presidente da União das 
Freguesias de Cantanhede e Po-
cariça. Este último foi o responsá-
vel por apresentar a obra.

Como foi a receção do fi lme na 
antestreia nos Caminhos?

Foi uma noite extremamen-
te calorosa para nós. A sala 
estava a metade, mas bem 
compostinha. Foi muito bom 
apresentar o fi lme fora de Lis-
boa, de forma descentraliza-
da, e sobretudo na capital da 
academia. Fomos muito bem 
recebidos. No final, houve 
uma discussão que se alar-
gou para lá da meia-noite e 
estamos muito contentes.

Porque é que vale a pena falar 
deste “Casarão”? Que história 
tem para contar?

Na altura em que Portugal 
mais fechado e deprimido 
estava sobre si, este “Casarão” 
funcionou como uma espécie 
de farol, era uma ponte para o 
mundo e, portanto, propor-
cionou a algumas centenas 
de jovens a possibilidade de 
uma experiência que, fora de 
muros, seria impossível.

Estamos a falar sobretudo 
naquela viragem dos anos 
50 para os anos 60. Eles têm 
a sorte de receber uma leva 
de padres novos, frescos e de-
sempoeirados, jovens, acaba-
dos de formar, guiados por 
uma pessoa que vem de fora, 
um frade português que esta-
va no Canadá.

Um exemplo é o facto de es-
ses seminaristas terem acesso 
a cinema ali dentro, que che-
gava pelas embaixadas. E, de 

facto, há um que diz: “É como 
se, de um dia para o outro, 
os santinhos com corações a 
jorrar sangue deixassem de 
fazer sentido”. E que se sen-
tiam livres, a aprender tanto 
como se numa universidade 
se encontrassem...

Este trabalho foi feito muito 
em colaboração com pessoas 
que estudaram lá, não é?

Os seminários que eu conhe-
cia são indissociáveis de uma 
grande austeridade e passam 
uma imagem quase de pri-
vação. E o que eu encontrei 
neste, na Aldeia Nova, é o que, 
em jargão religioso, poderia 
dizer um pequeno milagre. 
Porque, num período espe-
cialmente tenso e em que a 
igreja estava muito alinhada 
com o regime, é a possibili-
dade de um escape, de uma 
bolha progressista. 

E eu chego aqui porquê? 
Porque o meu pai andou aqui 
e foi isso que me trouxe até 
àquele sítio, sem intenção de 
fazer um fi lme. Ao aperceber-
me que estava à venda e que ia 
eventualmente desaparecer 
tal como era ou ser descarac-
terizado, tive a curiosidade 
de ir espreitar como seria, se 
ainda tinha alguma memória 
física que desse para ver, foto-
grafar, guardar. Era para fi car 
com uma memória. Só que, 
depois, a coisa foi começando 
a ser levada um bocadinho 

mais a sério e, quando dei por 
mim, já estava enrolado nisto.

E passou muito por conhe-
cer o caseiro que é uma es-
pécie de pivô entre estes dois 
mundos, por um lado, entre o 
presente e o passado, por ou-
tro entre o mundo religioso e 
o mundo secular.

O que é que espera deste 
documentário?

A minha motivação foi con-
tribuir para deixar um pedaço 
de memória sobre uma histó-
ria improvável que aconteceu 
no nosso país e, através dela, 
proporcionar um diálogo en-
tre o presente e o passado.

É uma história improvável 
e de um mundo – como diz 
o João de Melo no livro – vi-
rado do avesso. Na verdade, 

o seminarista, no “Gente feliz 
com lágrimas”, quando pri-
meiro embate com o casarão, 
aquilo que mais lhe espanta, 
para além do impacto da noi-
te escura e densa, é o facto de 
os padres, em vez de usarem 
vestes negras, como estivera 
sempre habituado a ver na 
vida, vestirem de branco, e de 
facto ser o mundo ao contrá-
rio. Eu acho que isso é uma 
boa imagem do que se passou 
ali. De repente, a liberdade 
está dentro dos muros e não 
fora.

Este grupo de alunos que 
por ali passou tirou o melhor 
que havia dos dois mundos 
e fem uma síntese feliz, que 
resulta. E sobretudo numa 
altura em que vivemos neste 
bipolarismo total de preto 
ou branco, certo ou errado, 
– muito também à conta da 
boleia das redes sociais – eu 
acho que tudo o que nós po-
dermos fazer para puxar para 
o espaço intermédio, para a 
escala de cinzas, é um bom 
contributo.

E acho que a experiência da 
vida deles… É isso que fi ca. No 
fundo, descreve.

O fi lme vai estrear dia 18 nos 
cinemas. Considerou uma 
projeção na aldeia?

Sempre foi falado. Lindo lin-
do seria, num verão, fazermos 
uma projeção na parede do 
casarão, a partir do campo de 
futebol, mas entretanto a casa 
também foi vendida… O que, 
sim, gostaríamos de fazer era 
uma sessão lá perto…

Mas, de qualquer maneira, 
Leiria vai ter o fi lme e vamos 
organizar uma excursão da 
aldeia para o ver. E a ideia de 
termos Leiria, na verdade, foi 
precisamente por ser a cidade 
mais próxima da aldeia com 
cinema comercial. Foi algo 
que, do ponto de vista da dis-
tribuição, sempre se pensou. 

Claro que o fi lme é para toda 
a gente e fala de questões 
muito universais também, de 
liberdade, de aprender, da fra-
gilidade da memória, do país, 
mas claro que o mínimo que 
nós podemos fazer é devolver 
a quem de forma tão genuína 
e tão graciosa nos ajudou a 
fazê-lo. Tudo isto vive dessa 
generosidade, sempre. De-
pendemos sempre dela. 
| Maria Inês Morgado

Filipe Araújo fala com o DIÁRIO AS BEIRAS sobre o seu documentário “O Casarão”. Depois da antestreia no Festival 
Caminhos do Cinema Português, em Coimbra, estreia amanhã nos cinemas City Leiria e City Alvalade

A liberdade dentro dos muros 
de um seminário no Estado Novo
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Na altura em que 
Portugal mais fechado 
e deprimido estava 
sobre si, este “Casa-
rão” funcionou como 
uma espécie de farol, 
era uma ponte para o 
mundo
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