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SINOPSE / SYNOPSIS

Um filme ensaio na maior base militar da Europa, 
um campo de tiro que pertence à força aérea 
portuguesa, onde os militares treinam com todo 
o tipo de armas missões que serão desenvolvidas 
em lugares distantes. Misturadas neste cenário de 
guerra acontecem actividades lúdicas e científicas e 
vêem-se animais selvagens a correr livremente entre 
armazéns de bombas.  

CAMPO   
Tiago Hespanha, Portugal, Suíça ⁄ Portugal, Switzerland

Produção ⁄ Production: TERRATREME FILMES
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A film essay in Europe’s largest military base, a firing 
range belonging to the portuguese air force, placed 
near Lisbon, where the military train with all sort of 
weapons missions to be developed in distant places. 
Mingled in this war set ludic and scientific activities 
happen and wild animals run free around bombs 
warehouses.

Wouldn’t we be more at ease if we hadn’t so many bombs 
in storage?
This place, for me, is the clear picture of a society that 
has reached the edge of absurdity. In the West we assume 
that we live relatively well but despite what’s happening 
around us; we live an illusion of welfare and freedom that 
is getting more and more confined and controlled, and 
little by little we accept the unacceptable in the name of it. 
Just like in this place where life is under surveillance and 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Não estaríamos mais tranquilos se não tivéssemos 
tantas bombas armazenadas?
Este lugar, para mim, é a imagem clara de uma sociedade 
que atingiu o limite do absurdo. No ocidente supomos 
que vivemos relativamente bem, apesar do que acontece 
em nosso redor; vivemos uma ilusão de bem-estar e 
liberdade que se está a tornar cada vez mais confinada e 
controlada, e pouco a pouco aceitamos o inaceitável em 
nome dela. Tal como neste local em que a vida está sob 
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Course. Membro de LES ATELIERS VARAN.

Born in 1978, is director and producer. Holds a Master on Creative 
Documentary at Pompeu Fabra University, Barcelona, 2012. Is 
partner of the production company TERRATREME. Lectures 
at the master DOCNOMADS - European Documentary Master 
Course. Member of LES ATELIERS VARAN.

Filmografia ⁄ Filmography:
No Trilho dos Naturalistas – São Tomé / Tracking the Naturalists – 
São Tomé (2016 – co-realização / co-directed with Luísa Homem); 
Revolução Industrial / Industrial Revolution  (2014 – co-realização 
/ co-directed with Frederico Lobo); Visita Guiada / Guided Tour 
(2009)

TERRATREME FILMES
A TERRATREME é uma empresa de produção que reúne 
realizadores e produtores em busca de novos modelos de 
produção que lhes permitam um maior grau de liberdade e 
autonomia nos processos criativos.

TERRATREME is a film production company founded by directors 
and producers seeking new production models that allow 
directors a greater degree of freedom and autonomy in their 
creative processes.

REALIZADOR / DIRECTOR

PRODUÇÃO / PRODUCTION

vigilância e controlo, onde ilusões de liberdade, desligadas 
do perigo e do medo, são permitidas diariamente entre 
as 9h00 e as 19h00. Filmar este intervalo é, para mim, 
uma oportunidade de trabalhar sobre a temporalidade 
e a narrativa na construção do retrato de um lugar e 
de, através dele, recordar o mundo em que vivemos. 
Este, na minha opinião, está a ser governado pelo 
absurdo. Através do cinema vou esmiuçar situações 
aparentemente normais e banais que aqui encontro, e 
vou procurar novas possibilidades de significado - um 
gesto militar pode levar-nos a um gesto lúdico, tal como 
o olhar passivo sobre os olhos de um carneiro se opõe à 
energia destrutiva de uma explosão.
Sabendo que enquadrar é seleccionar, mostrar e 
esconder ao mesmo tempo, aqui o quadro é o que 
permitirá ligar o que é tido como oposto, e e esse será um 
gesto político, invocando ética, porque não se trata de 
um retrato cínico de um lugar onde os outros são loucos, 
mas um filme com base no facto de o absurdo estar em 
toda a parte e nós nele.

control, where illusions of freedom, unbound from danger 
and fear, are allowed everyday from 9AM to 7PM. To film 
this range is, for me, a chance to work on temporality and 
narrative in building a portrait of a place, and through it 
recall the world we all live in and that, in my opinion, is being 
ruled by absurdity. Through cinema I’ll rip out seemingly 
normal and banal situations I find here and search for new 
possibilities of meaning within them –  
a military gesture can lead us back into a playful gesture, 
such as the passive look on a sheep’s eyes is opposed 
to the destroying energy of an explosion. Knowing that 
framing is selecting, displaying and concealing at the same 
time, the frame here is what will allow me to connect things 
that are perceived as opposite, and that will be a “political” 
gesture, calling upon ethics, because this is not a distant 
and cynical portrait of a place where the others are crazy 
but a film based on the fact that absurdity is all over and 
we’re all in.
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