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UM FIM DO MUNDO
um filme de Pedro Pinho

NOTA DO REALIZADOR
No início havia essa vontade difusa de fazer um
pequeno filme sobre o final da adolescência.
Partir da memória que guardo de quando por lá
passei, para ir ao encontro daquilo que pudesse
eventualmente permanecer na experiência desse
tempo para quem o atravessa agora. Como se
fizesse sentido ir à procura de algum tipo de constante, de um sentimento de base que pudesse falar
sobre uma forma particular de estar vivo, específica dessa idade.
Esse filme haveria de ser uma deambulação minimalista, onde não se passasse nada mas tudo
pudesse acontecer. Um grupo de raparigas e
rapazes perdidos num tempo estendido, num dia
que se prolonga sem querer acabar. Uma praia no
principio do Verão com corpos estendidos ao sol
que nem lagartos e incursões colectivas na água
ainda fria do oceano. Que outro lugar se não esse
para chegar directamente ao centro nervoso do
que pretendia falar? Essa sensação de suspensão
temporal, uma omnipresença do desejo sublimado
em volúpia, a impressão de estar perante todas
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as possibilidades em aberto, uma procura diletante mas insistente, e depois mais longe, noutro círculo, a indefinição como modo de estar, o
desprezo por todas as formas de coacção e uma
indiferença radical.
No final do dia, um acontecimento de proporções
acidentais, deveria instalar um silêncio e uma escuridão que desarmasse todas as poses e magnetismos
e - impondo um fim ao mundo visível - pudesse
finalmente aproximar os corpos, juntar os vizinhos,
deixar adivinhar uma outra comunidade. Foi essa a
ingenuidade que me serviu de matéria inicial para
poder trabalhar na direcção em que queria ir.
O resto quis que fosse sendo moldado pelas circunstâncias, e pelo esforço de materialização desse
programa ficcional mínimo em corpos, gestualidade,
maneiras de falar que tivessem uma existência real
num lugar qualquer. Uma coincidência de produção determinou que esse lugar fosse exactamente
onde o tinha imaginado: na cidade de Setúbal entre a península de Troia e os complexos industriais da periferia da cidade – mais precisamente no
bairro da Bela Vista. E de repente as personagens,

que tinha imaginado de modo mais genérico como
sendo jovens de classe média, deslocaram-se para
um bairro social, transportando para o interior do
filme essa tensão própria de quem habita a periferia por exclusão. E apesar de nunca ter desejado
fazer um filme sobre ‘os bairros’, deixei-me seduzir rapidamente por personagens que, pela própria
paisagem que habitam, estão natural e ontologicamente em confronto com o mundo de fora (e talvez,
de alguma maneira, desejem tanto o seu fim como
eu o desejo). O acordo obtido com essas personagens, que foram escrevendo comigo o argumento
à medida que íamos ensaiando e pesquisando, foi
não deixarmos que essa violência, que emana de
uma luta permanente com o resto do mundo, dominasse o centro filme. Tentar fazer com que ela aparecesse apenas como pano de fundo, na medida do
que se vê e se sente de facto quando se chega ao
bairro: mais como um rumor, uma história da noite
anterior, do que como um policial.
Contingências outras fizeram com que tivesse que
abandonar essa ideia maravilhosa de filmar em
película 16mm preto e branco com a câmara ao
ombro, a seguir de perto as personagens à espera
de conseguir registar nelas um deslize, um esgar,
uma distracção, um momento de verdade que
abrisse um buraco por onde o mundo dos actores pudesse entrar para o mundo das personagens
e revestir de verosimilhança e reconhecimento o
meu filme. Desse modo de fazer, pude apenas
copiar o preto e branco e a ele acrescentar uma
compressão da perspectiva (obtida não pela proximidade, mas pela distância, através das longas
focais da câmara digital com que filmámos) e assim
garantir essa proximidade aos rostos dos personagens. Essa distância aliada a uma felicidade rara na

formação do casting forneceram a matéria prima
essencial do filme, ao assegurar uma fluidez no discurso de banalidades - e até de frivolidades - que
nos permite aceder ao que está por detrás dos
diálogos e estabelecer entre os personagens uma
rede de desejos, atrações, proximidades, alianças,
que formam o essencial da narrativa.
Concluído o período de rodagem, sobravam muitas horas de material disperso, pesquisas, tentativas, de situações criadas em torno de um percurso,
de conversas, de frases plantadas a descontexto,
de provocações, de um real trabalho de criação
de personagem (sobretudo por parte das raparigas, a Yara e a Eva); de deserções e desistências
motivados por pedidos insólitos. Sobrou também
alguma dúvida de que tivéssemos conseguido esse
esforço conjunto de criar um mundo ficcional, fílmico, outro e credível, a partir desse material. Uma
só certeza se teve desde cedo, que a curta-metragem que tínhamos planeado tinha crescido um
pouco e que a história que se poderia contar exigiria mais tempo do que o previsto para respirar
e existir. Por isso se chegou a este formato estranho de 62 minutos, que acolhe bem a classificação
de média-metragem e que, por força das classificações dos festivais em que foi sendo mostrada,
se deixou transformar (apesar de si) numa longa-metragem.
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BIOGRAFIA DO REALIZADOR
Pedro Pinho nasceu em Lisboa em 1977.
Em 2004 terminou o curso de cinema, feito entre
a Escola Superior de Teatro e Cinema, na Amadora e a ENS - Louis Lumière, em Paris.
Em 2005 e 2006 frequentou os cursos de realização e de argumento da London Film School
do programa Criação Artística e Criatividade da
F.C.Gulbenkian.
Em 2008 co-realizou com Frederico Lobo o documentário Bab Sebta, sobre a espera daqueles que
tentam entrar na Europa vindos do Sul, tendo
obtido inúmeros prémios e citado como um dos 19
filmes a ver no ano 2009 pela revista Film Comment.
Realiza em 2012-2013 a sua primeira longa
metragem de ficção, Um Fim do Mundo. Neste
momento acaba o documentário As Cidades e
as Trocas, co-realizado com Luisa Homem, que se
encontra em pós-produção.
FILMOGRAFIA

Perto, curta-metragem ficção, 2002
No Início, curta-metragem ficção, 2005
Bab Sebta, (co-realizado com Frederico Lobo)
longa-metragem documentário, 2008; Marseille
Espérance, FID MARSEILLE (França) 2008 ; Melhor
Longa Metragem Portuguesa, DOCLISBOA 2008;
Melhor Filme, FORUM DOC.BH (Brasil) 2009
FESTIVAIS
Festival de Berlim - Berlinale 2013
Festival Internacional de Cinema Independente IndieLisboa 2013
Festival Internacional de Cinema de Moscovo 2013
Festival Internacional de Curitiba 2013
Festival Internacional Youth Film Coreia 2013
Festival Internacional de Cinema – Festroia - 2013
Festival Novos Cineastas – Espinho – 2013
Festival Bordocs – Tijuana Foro Documental México
- 2013
Festival do Rio de Janeiro - 2013
Festival Seattle Latino - Estados Unidos 2013
Malba – Fundación Costantini – Museu de Arte Latinoamericano de Buenos Aires - 2013
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CAMA DE GATO e BELA VISTA
dois filmes de Filipa Reis e João Miller Guerra
NOTA DOS REALIZADORES

heterogeneidade existente na Bela Vista.

Em 2010 a Câmara Municipal de Setúbal abriu um
concurso para a realização de um projecto cinematográfico no Bairro da Bela Vista. A nossa proposta
consistia na realização de duas curtas-metragens
de ficção com base na realidade quotidiana dos
(não)actores e um documentário com um ponto
de vista que partisse directamente da observação.

Queríamos fazer um filme sobre uma mãe adolescente. Conhecemos a Joana num casting realizado em Setúbal, no Bairro da Bela Vista. Ela
apareceu-nos como uma boneca de loiça pintada,
frágil, pálida, com um laçarote na cabeça. Aos poucos foi-se partindo ganhando uma complexidade
encantadora. A dualidade entre a sua força e a sua
fragilidade, a sua alegria e a sua tristeza, entre a
liberdade e a prisão em que se confundia, conquistou-nos por completo. A intimidade e cumplicidade
com ela criadas permitiram-nos fazer este filme.
Em Cama de Gato partilhámo-la com os outros.

O documentário Bela Vista foi para nós uma porta
de entrada para aquelas vidas, através do som e das
imagens que recolhíamos no dia-a-dia fomos conhecendo, descobrindo as diferentes “Belas Vistas”, os
seus habitantes e as suas vidas. Desde as primeiras
visitas ao bairro a forma como as pessoas ocupam
os corredores dos prédios, chamou a nossa atenção. Pensados como espaços comuns, de circulação, com o tempo tinham sido apropriados de uma
forma natural, espontânea, quase orgânica. Foram
adaptados até se tornarem extensões das casas.
Alguns por motivos de segurança, outros apenas
movidos por um desejo maior de privacidade, os
moradores foram colocando portões nesses corredores, tornando-os apenas acessíveis a quem tenha
chave. Enquanto observamos estes espaços e as
pessoas que com ele interagem expomos toda a

Nos últimos anos temos desenvolvido a nossa
forma de trabalhar partindo da observação de um
determinado meio. Recolhemos histórias vividas,
em contextos particulares, e escolhemos o que queremos contar. O tema da maternidade na adolescência era algo que já nos interessava. Tem estado
presente nos meios em que trabalhamos. A Joana
tornou possível abordá-lo. É a partir de um longo
processo de (re)conhecimento de pessoas, das suas
vidas e do ambiente em que vivem, que os filmes
são escritos. O surgir da intimidade é fundamental
para que o processo se desenvolva e para que se
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possa fazer um filme. Assim preferimos trabalhar
com não actores. Há neles uma espontaneidade,
uma inocência que sentimos mais verdadeira, uma
falta de consciência do que são (aos nossos olhos) e
do que representam muito forte. Essa “consciência
própria” não é muitas vezes coincidente para ambas
as partes e isso é muito interessante para todos. O
processo em que nos conhecemos/apaixonamos
é tão rico que é a essa troca que chamamos intimidade. Também por isso trabalhamos com uma
equipa muito reduzida. Não podemos prejudicar
essa quase sempre recente e tão valiosa troca (relação). Dependemos dela, não a podemos pôr em
risco por questões técnicas, de produção ou outras.
Gostamos de trabalhar de forma imediata e consequentemente com algum improviso. Sabemos o
que se vai filmar e porquê, mas há na surpresa e na
falta de controle de todas as variantes que possam
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surgir algo de mágico que não queremos desperdiçar. É aí que está a “fronteira” entre o registo ficcional e o documental. Não podemos nunca perder
a linha narrativa mas também não podemos arriscar
perder a complexidade humana nas personagens.
Nunca estamos prontos para sacrificar uma cena
por questões técnicas mas estamos sempre e até ao
fim, é esse o jogo, sem saber se temos cena. Muitas vezes também não sabemos como vai acabar.

BIOGRAFIA DOS REALIZADORES
Filipa Reis (1977) é licenciada em Gestão de
Empresas na Universidade Católica Portuguesa.
Na mesma universidade completou a sua formação pós-graduando- se em Cinema e Televisão.
Actualmente frequenta o 2º ano do Mestrado em
Desenvolvimento de Projecto Cinematográfico da
Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa.
João Miller Guerra (1974) formou-se em Design
pela Faculdade de Arquitectura da Universidade
Técnica de Lisboa. Completou a sua formação académica em Artes Plásticas no AR.CO – Centro de
Arte e Comunicação Visual. Actualmente frequenta
um ano de Projecto Individual nesta mesma escola.
Filipa fundou em 2008 a produtora VENDE-SE
FILMES onde desenvolve, em colaboração com
o João, projectos cinematográficos e programas
de televisão.
Em 2010 co-realizam com Nuno Baptista o filme
Li Ké Terra que foi distinguido no Festival DocLisboa 2010 com o Prémio para a Melhor Longa-Metragem Portuguesa e com o Prémio Escolas,
obtendo ainda uma Menção Honrosa no Festival
MiradasDoc, em Espanha. Li Ké Terra foi seleccionado para vários festivais de cinema internacionais
- Cinéma du Réel, em França; Dok.Fest, na Alemanha; Krakow Film Festival, na Polónia; Mediawave
Festival, na Hungria; Pravo Ljudski, Bósnia e Herzegovina; Cinemigrante, na Argentina; Dockanema,
em Moçambique, Festival Sttodiciotto, em Itália e
Black Movie Film Festival, na Suíça.
Em 2011 realizam o documentário Orquestra
Geração e a curta-metragem Nada Fazi. Orquestra Geração foi seleccionado para a Competição
Nacional do DocLisboa 2011 e para a Competição Internacional do Festival Cinema du Réel, em
França, além de ter estado presente em Parnü na
Estónia e em Avanca e Caminhos do Cinema Português, em Portugal. Nada Fazi ganhou o Prémio
Cinema Português 2012 no Fantasporto e o Prémio do Público no Festival Córtex 2012. Esteve
também na competição internacional do Festival
Molodist 2011, em Kiev, no Festival Aye Aye, em
França e Farcume, em Portugal.
Em 2012, Filipa e João realizam o filme Cama de
Gato e o documentário Bela Vista. Cama de Gato
venceu o Prémio para Melhor Curta-Metragem Portuguesa no Festival IndieLisboa 2012 e o Prémio
Revelação no Festival de Cinema Luso- Brasileiro
de Santa Maria da Feira 2012. O filme foi ainda
seleccionado para o IDFA, na Holanda, Festival dei

Popoli, em Itália, Forumdoc.BH, no Brasil, Black
Movie Film Festival, na Suíca e para o Festival Festróia, em Portugal. Bela Vista teve estreia mundial
na 12ª edição do DocLisboa.
Em 2013, a primeira longa metragem de Pedro
Pinho Um Fim do Mundo, co- produzida pela Vende-se Filmes e pela Terratreme Filmes, é seleccionada para o Festival de Cinema de Berlim, secção
Generation 14Plus e para o IndieLisboa 2013, Competição Nacional de longas metragens e Cinema
Emergente.
Filipa e João realizam a curta metragem Fragmentos de Uma Observação Participativa, que é
seleccionada para o festival IndieLisboa 2013 na
secção Competição Nacional e integrada na secção Cinema Emergente.
FESTIVAIS CAMA DE GATO
Festival Internacional de Cinema
Independente - IndieLisboa 2013
Festival Internacional de Cinema LusoBrasileiro - Santa Maria da Feira 2012
Festival Internacional Doxs!
Duisburger, Alemanha - 2013
Festival Bordocs – Tijuana Foro
Documental México - 2013
Festival Internacional de Curitiba 2013
Festival Internacional Black
Movie - Genebra - 2013
Festival Internacional IDFA – Amsterdão 2012
Festival Internacional dei Popoli – Florencia 2012
Festival Forumdoc Belo Horizonte - 2012
Festival Internacional de Cinema
– Festroia - 2013
Mostra de Cinema - The Portuguese
Conspiracy – Londres - 2013
Mostra de Cinema Cinema - Eslovénia - 2013
Mostra de Cinema Português Contemporâneo
Porto Alegre Brasil – 2013
FESTIVAIS BELA VISTA
Festival Internacional de Cinema
FIDOCS – Chile - 2013
Festival de Cannes | Short Film
Corner – Cannes – 2013
Festival Internacional de Cinema
– Festroia - 2013
Festival Internacional de Cinema
Doclisboa - 2012
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