
Notas soltas do Curtas Vila do Conde 2012: Entrecampos de João Rosas

Mariana é uma rapariga de 11 anos que acaba de se mudar com o pai para 
Lisboa, vinda de uma pequena cidade alentejana. Os primeiros dias na cidade, 
no final de Agosto, são passados a arrumar a casa e a conhecer o novo bairro, 
Entrecampos. No fim do primeiro dia de aulas, Mariana perde-se a voltar para 
casa da escola e tem de telefonar ao pai a pedir ajuda. No dia seguinte, trava 
amizade com um rapaz da sua turma,  Nicolau,  e o irmão mais velho dele, 
Simão. Os dois irmãos convidam Mariana para lanchar e ajudam-na a chegar a 
casa desenhando-lhe um mapa.

Eis  a  proposta  narrativa  da  curta-metragem  que  João  Rosas  (N.  1981) 
apresentou na última edição do Curtas Vila do Conde, assinando também o 
argumento e pela montagem (com Telmo Churro). Formado em Ciências de 
Comunicação, Rosas começou por escrever livros de contos e colaborar com 
órgãos  de  informação,  prosseguindo  os  estudos  em  cinema  (em  Bolonha, 
Londres e no programa Criatividade e Criação Artística da Fundação Calouste 
Gulbenkian) e realizando algumas curtas-metragens.

Parece-me  importante  começar  por  conhecer  detalhadamente  o  plot e  o 
percurso do realizador porque João Rosas é sobretudo um escritor e este filme 
lembra-nos  isso  a  cada  instante.  O  filme  é  palavrosamente  descritivo, 
insistindo  (abusando)  nos  diálogos  e  em  apontamentos  off-topic (como 
acontece  com  a  menina  das  farturas,  por  exemplo)  para  ajudar  na 
caracterização psicológica das personagens e na verosimilhança das mesmas e 
da  própria  história,  numa estratégia  mais  literária  do  que cinematográfica. 
Estruturalmente, não sei se propositadamente, João Rosas tenta contrariar o 
modelo dos três actos, mas parece-me que o efeito não resulta muito bem 
neste caso: o momento mais dramático (quando  Mariana se perde e tem de 
pedir ajuda) da história acontece muito cedo e o momento final prolonga-se 
em demasia (passeio com Nicolau e Simão).

Apesar do registo acentuadamente ficcional, João Rosas esclareceu que este 
filme segue um pouco a ideia do seu filme anterior rodado em Londres. Birth 
of a City (2009), estreado no IndieLisboa 2010, é um documentário ficcionado 
de 75 minutos construído em forma de diário. Então a viver em Londres, o 
jovem realizador lisboeta aborda nesse filme a sua relação com essa cidade ao 
mesmo  tempo  que  documenta  o  trabalho  de  uma  jovem pintora  francesa 
(Claire Fahys) que também é uma estrangeira a viver na capital inglesa.

Em Entrecampos, tal como no filme londrino, João Rosas procura falar da sua 
relação subjectiva com as cidades onde viveu, abordando a arquitectura e o 
espaço  urbano  mas  também  as  relações  humanas  e  de  sociabilidades 
quotidianas.  A  história  é  inspirada  num episódio  real  que  aconteceu  a  um 
amigo do realizador,  mas nem por  isso  deixa  de ser  uma visão pessoal  e 
apaixonada de uma geografia muito particular. 

Durante a exibição na sala principal do Teatro Municipal de Vila do Conde, não 
pude deixar de me lembrar recorrentemente de um grande clássico do cinema 
moderno português que também foi rodado nesse bairro lisboeta. Refiro-me a 



Os  Verdes  Anos (1963),  obra  de  estreia  fulgurante  de  um  então  jovem 
desconhecido  portuense  chamado  Paulo  Rocha  (N.  1935).  Tal  como  a 
adolescente  Mariana de  Entrecampos,  Júlio (Rui Gomes) é um jovem adulto 
que chega a Lisboa vindo de uma pequena localidade do interior e que sente 
diversas dificuldades de adaptação e integração à vida urbana. Quem tenta 
ajudar  Júlio são o seu tio  Afonso (Paulo Renato) e a namorada  Ilda (Isabel 
Ruth), que fazem um esforço para o ajudar. Ao contrário de Mariana, o drama 
de Júlio foi bem mais trágico.


