
doclisboa’16 / arché 7

SINOPSE / SYNOPSIS

Um homem e uma mulher encontram-se. No 21º 
aniversário dela, casam. Ele é marinheiro e vive no 
mar. Em terra, ela cuida da casa, dos seis filhos e do 
jardim. Beatriz era uma árvore com raízes profundas, 
enquanto Mário planava no mar. A relação deles 
construia-se através de cartas. Jacinto, o filho mais 
velho e meu pai queria ser jardineiro. Um dia a avó 
Beatriz morre. Mas Jacinto nunca esqueceu como era 
ver o mundo empoleirado nos seus braços. 
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A man and a woman meet. On her 21st birthday, they 
married. He is a sailor and lives at the sea. On shore, 
she takes care of the house, the six children and the 
garden. Beatriz was a tree with deep roots, while 
Mário hovered at sea. Their relationship was built 
through love letters. Jacinto, the eldest child and my 
father, wanted to be a gardener. One day grandmother 
Beatriz dies. But Jacinto never forgot what was like 
seeing the world perched in her arms.
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Catarina Vasconcelos 
Nasceu em 1986 em Portugal. Estudou na Academia Nacional 
de Belas Artes. Em 2013 forma-se no Royal College of Art em 
Londres. O seu primeiro filme, Metáfora ou a Tristeza Virada do 
Avesso, ganhou o prémio de melhor curta-metragem no Cinéma 
du Réel. A estreia nacional do filme aconteceu no Doclisboa.  

Born in 1986 in Portugal. She studied at the fine arts academy of 
Lisbon. In 2013, she graduates from Royal College of Art, London. 
Her first film, Metaphor or Sadness inside out (2014) won the 
award for best short film at Cinema du Réel. The film national 
premiére took place at Doclisboa 2014.

I grew up in a house that suffered the first remodelling 
in 2004, after my mother’s death. In my family, 
whenever someone dies, we rebuild or close houses 
and family photo albums. With my mother’s absence  
I became aware of my grandmother’s absence: when  
I was born, my grandmother’s absence already 
occupied space. The only thing I knew from her, was 
the way she liked to be called: Triz. It was Triz the 
driving force for building a country house for the family. 
When the house was finished, she planted  
a cypress on the entrance. She died a year after.  
In 2000 the cypress became ill and we had to cut it, 
and so Triz died for the second time. Grandmother 
Triz and grandfather Mário had a love story bigger 
than absence. Their relationship was built through 
letters, photos and even a vinyl carrying the family 
voices. Today, Mário is in a nursing home and suffers 
from Parkinson. He confessed the will to burn the 
letters exchanged with Triz. On the day his sons took 
him to the house, Mário said he couldn’t do it. But he 
demanded his sons to swear, that when he died, the 
letters would be burned. This will be the third death 
of Triz. My father, the eldest, wanted to be a gardener 
when he was younger. Contrary to my grandfather, my 
father always wanted to have his roots in the ground. 
I realized how fiction is the only way I have to fill in 
the blanks that exist among the few memories left of 
Triz. Fiction is the tool to imagine the love letters, her 
daily routine, how she planted cypresses and how her 
memory stubbornly persists not only in her children, 
but also in me.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Cresci numa casa que sofreu a primeira remodelação 
em 2004, após a morte da minha mãe. Na minha 
família, sempre que alguém morre, reconstruímos 
ou fechamos casas e álbuns de fotografias de família. 
Com a ausência da minha mãe, tomei consciência da 
ausência da minha avó: quando nasci, a ausência da 
minha avó já ocupava espaço. A única coisa que sabia 
dela era a forma como gostava de ser tratada: Triz. 
Triz foi a força motriz para a construção de uma 
casa de campo para a família. Quando a casa estava 
acabada, plantou um cipreste à entrada. Morreu um 
ano depois. Em 2000 o cipreste adoeceu e tivemos de 
o cortar, e assim Beatriz morreu pela segunda vez.  
A avó Triz e o avô Mário tinham uma história de amor 
maior que a ausência. A relação deles construiu-se 
através de cartas, fotografias e até de um vinil com as 
vozes da família. Hoje, Mário está num lar e sofre de 
Parkinson. Confessou a vontade de queimar as cartas 
trocadas com Triz. No dia em que os filhos o levaram 
à casa, Mário disse que não era capaz. Mas exigiu que 
os filhos jurassem que, quando morresse, as cartas 
seriam queimadas. Esta será a terceira morte de 
Triz. O meu pai, o mais velho, queria ser jardineiro 
quando era novo. Ao contrário do meu avô, o meu pai 
sempre quis ter as raízes em terra. Apercebi-me de 
que a ficção é a única forma de preencher os vazios 
entre as poucas memórias que restam de Triz.  
A ficção é a ferramenta para imaginar as cartas de 
amor, a sua rotina diária, como plantava ciprestes  
e de como a sua memória persiste teimosamente não 
só nos filhos, como também em mim.
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