
Em que fase do teu percurso artístico te encontras e que passo significa a realização deste 

filme? 

Estamos a terminar o livro, as traduções e a legendagem do DVD “A viagem autonómica”, a submeter o filme a 

diversos festivais e a preparar a sua exibição nas 9 ilhas. Paralelamente, estou a desenvolver dois novos projectos 

relacionados com os Açores. Pretendo continuar a apostar em trabalhos didácticos, de promoção da nossa identidade 

e cultura, vocacionados para um público vasto e que valorizem as nossas ilhas enquanto destino Turístico. Este filme 

foi uma nova etapa na minha vida profissional atendendo às novas funções que assumi, como Realizador e Produtor. 

Aprendi mais sobre a historia dos Açores e tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Este filme é o 

primeiro projecto da Ventoencanado e contribui muito para a afirmação da empresa no mercado. 

 

Porque é que achaste que devias fazer um filme sobre este tema e como chegaste ao 

dispositivo utilizado para o explorar? 

Tenho um particular interesse pela história dos Açores e pela política regional. Na altura em que decidi avançar com 

este projecto, o contexto politico era bastante apetecível: a crise, a política de cortes, as tendências centralistas, os 

ataques à lei de finanças regionais, etc, por outro lado aproximavam-se as eleições regionais e a implementação da 

limitação de mandatos significava que estávamos à beira de um novo ciclo na nossa autonomia. Senti que era 

urgente recolher num só documento, o testemunho de pessoas fundamentais para a contrução da nossa autonomia a 

partir do 25 de Abril. Curiosamente, o Governo Regional pretendia criar uma casa museu dedicada à Autonomia e 

quando li esta noticia pensei logo que este era o momento para avançar com um documentário sobre a autonomia 

dos Açores. E foi assim. Convidei o Nuno Costa Santos  para escrevermos em conjunto o guião e a apresentação 

deste projecto, que acenta em três ideias principais: viagem, descoberta e partilha. Optamos por juntar ao 

documentário elementos de ficção e criamos um personagem, o Gonçalo Cabral, interpretado por Frederico Amaral, 

que percorre as ilhas açorianas à procura da história da autonomia. O Gonçalo está muito próximo da realidade do 

Frederico Amaral e transporta muito daquilo que eu e o Nuno sentimos: uma vontade de ir à descoberta de algo que 

conhecemos mas que precisamos aprofundar. Foi a partir daqui que achamos que seria interessante relacionar a 

Autonomia Politica com a autonomia pessoal e com a identidade colectiva. Um dos grandes desafios foi associar um 

roteiro histórico e cronológico a um roteiro geográfico pelas 9 ilhas. Quisemos trazer “frescura” a um tema 

aparentemente “pesado”, direccionamos o filme sobretudo para os mais jovens mas pretendendo que os açorianos 

das diferentes ilhas, idades e naturezas, se identifiquessem com este trabalho. 

  

Pretendias ter um ponto de vista "neutro" na abordagem ao tema. Será que tal posição é 

possível de atingir, sobretudo tendo em conta que é de um assunto político que se trata? 

Eu não pretendo esconder a forma como encaro a Autonomia e esta opção está expressa no filme, cuja intenção é 

claramente a de valorizar a autonomia através da sua história que é a melhor justifição para a sua existência. O filme 

incentiva a uma reflecção sobre o que tem sido a evolução da autonomia e qual caminho que deve seguir.  O filme 

fornece material suficiente para cada um fazer a sua própria viagem autonómica. A “neutralidade” que é 

verdadeiramente importante, é conferida pelos diversos testemunhos que recolhemos, houve a preocupação de 

percorrer todo o espectro político e académico para abordar a Autonomia sem lhe dar uma inclinação errada. A 

autonomia não tem cor política, e se tivesse, quanto muito teria a cor da nossa identidade. A nossa história é real, e 

está fielmente contada neste filme. 

 

 

Tiveste o apoio do Governo Regional (e não só) para realizares este filme. Achas que (muito 

hipoteticamente) se a tua visão fosse menos coincidente com a visão governamental, terias 

tido esse apoio? 



O que havia de coincidente com o Governo Regional era a vontade de fazer um trabalho que valorizasse e desse a 

conhecer a autonomia dos Açores. De resto, tivemos a liberdade que esperavamos e que era a de fazer aquilo que 

tinhamos proposto. O apoio do Governo é o resultado do reconhecimento e da valorização de um projecto 

apresentado e eu estou grato pela aposta que fizeram. “A viagem autonómica” recebeu também o precioso apoio do 

Parlamento Açoriano, SATA, EDA, Atlanticoline, Grupo Bensaúde, BES dos Açores, entre outros apoios públicos e 

privados. O projecto contou com a colaboração de muitas pessoas a título gratuito. 

 

Como é que os artistas e mais particularmente os profissionais do audiovisual podem 

contribuir para o desenvolvimento cultural da região e da sua autonomia e como avalias o 

papel dos órgãos governamentais regionais relativamente a essa área? 

Os artistas devem continuar a criar, a apresentar os seus trabalhos e a contactar outros mundos para melhor 

conhecerem o seu. Basta ter em consideração os nossos ilustres antepassados para perceber o papel que tiveram no 

desenvolvimento e na afirmação da nossa cultura e autonomia, em áreas como a literatura, a música e na política. 

Acho importante que haja também criatividade politica. A Arte é Universal, mas que os artistas representam lugares, 

períodos e a si próprios, disso não tenho qualquer dúvida. O importante é fazer e não ficar à espera. E há uma coisa 

que acho interessante na nova geração, parece que estão mais preparados para trabalhar em conjunto. 

 

Em relação ao papel dos órgãos governamentais regionais, julgo que nos últimos anos tem havido um particular 

interesse e investimento na área cultural, e ainda bem. É preciso intensificar esse investimento e creio que nesse 

sentido tem havido uma comunicação mais activa entre o Governo e os artistas e as indústrias criativas no sentido 

dinamizar a criação artística. A aposta na Cultura é uma garantia de evolução enquanto sociedade e no nosso caso, é 

necessário democratizar ainda mais a cultura e faze-la chegar a todos os Açorianos. Nesta fase acho mais importante 

investir nos projectos e nas pessoas do que propriamente em infra-estruturas, julgo que a esse nível a região está 

bem servida. Os artistas têm uma enorme responsabilidade no processo de desenvolvimento de uma sociedade, a 

vários níveis. 

  

Boiar era a resposta do Gonçalo (protagonista) à pergunta "Que queres ser quando fores 

grande?". E tu, que querias ser quando fosses grande? Estás a cumprir esse sonho? 

Quis ser Bombeiro, violinista, arquitecto, piloto de aviões, etc, Nos últimos anos do liceu passei um período de 

muito trabalho, o meu pai tinha uma padaria onde trabalhei duramente durante 4 anos e foi aí que percebi o que não 

queria fazer, com o devido respeito e reconhecimento pela profissão. Cada pessoa tem a sua vocação e o importante 

é ir à procura e experimentar, tudo é experiencia. Formei-me em som, queria trabalhar em cinema e é o que tenho 

feito nos últimos 9 anos. Criei a Ventoencanado para “dar pernas” aos meus filmes e estou garantidamente a realizar 

um dos meus sonhos e por enquanto os meus sonhos alimentam-se nos Açores. 

 

 

 


