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Um velho casarão apodrece no coração de uma aldeia rasgada o 

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 corre-

dores despidos de vida. Há anos abandonado, o antigo epicentro da 

terra está agora na mira de uma nova vida.



NOTA DO REALIZADOR

Não raras vezes, para me adormecer, o meu pai efabulava a par-

tir 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.



MOTIVAÇÕES

“Não sou do ortodoxo nem do heterodoxo; cada um de-

les só exprime metade da vida; sou do paradoxo, que a 

contém no total.”

Agostinho da Silva, filósofo

Foi ainda em miúdo, muito antes de pisar Aldeia Nova e o seu im-

ponente casarão, que a pequena localidade sem direito a nome no 

mapa ganhou entrada no meu imaginário. Todas as noites, para me 

adormecer, o meu pai tinha por hábito ler-me ou contar-me uma 

história. Com o correr dos anos, das ficções improvisadas foi pas-

sando 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 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 — encara-



das como um dos raros passa-portes para uma vida melhor. Aperce-

ber-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 pri-

or 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 incon-

tornáveis 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 rev-

elação de um fenómeno: dos cerca de 120 seminaristas, quase todos 

tinham acabado por desistir da vocação e constitu-ir família — al-

guns 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 domi-

nica-na vinham acompanhadas de termos como “liberdade” ou “pro-

gressismo”, 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, desen-

volvi um especial carinho pelos dominicanos. Claro que esta ligação 

familiar à Or-dem e o humanismo das suas referências foram deci-

sivas (atente-se, por 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 heter-

odoxo”, 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 “desc-

oberta 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.

Mas será também, senão sobretudo, a história do fechar de um cic-

lo: a contemplação de um velho edifício prestes a ser esventrado no 

quotidiano de uma aldeia dos nossos dias — metáfora visual do pro-

cesso 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 em-

preendimento comercial. Um impasse de esperança nesta terra en-

velhecida onde qualquer ideia de futuro acaba por nos atirar para 

o passado.

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 quo-

tidiano de António — caseiro do edifício que dá nome à obra e devo-

to 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 narrati-

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

que a figura do seminarista ganha forma. Personagem coletiva con-

centrada 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-sem-

inarista de Aldeia Nova, João de Melo.

Filipe Araújo



“Sabes porque aqui vim parar? Vim porque tenho um tio que pert-

ence a esta Ordem.” “Curioso...”, respondeu-me. “Eu tam bém tenho 

um tio que é cónego e me disse que não hesitasse em seguir a vo-

cação.” 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

Filipe Araújo é realizador, produtor independente e guionista. Natu-

ral de Lisboa (Janeiro de 1977), chegou à realização após uma dé-

cada no jornalismo – profissão que abraçou nas vertentes de im-

prensa, rádio, televisão e Internet, em Portugal, Espanha e Itália. Da 

sua filmografia, conta com quatro primeiros prémios, várias partici-

pações 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).
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