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SINOPSE / SYNOPSIS

Juan é um jovem de 16 anos, diagnosticado com 
sintomas de Asperger, que faz filmes com Rosa, 
a sua avó de 96 anos. Os seus filmes servem de 
forma de expressão e de refúgio pessoal, mas 
com a preocupação com o dia em que a sua avó 
parta, as suas histórias começam a explorar os 
seus sentimentos sobre a morte. É uma história 
de amor entre um neto e uma avó, uma história de 
cumplicidade. É através dos seus filmes, e das suas 
discussões, que fazem companhia um ao outro e se 
sentem menos sozinhos. Mas nada dura para sempre 
e este laço pode vir a desaparecer. 
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Juan is a 16-year-old diagnosed with symptoms of 
Asperger who makes movies with Rosa, his 96-year old 
Grandma. His movies serve as a form of expression 
and personal refuge, but as he is concerned with the 
day his grandmother will be gone, his stories begin to 
explore his feelings about death. This is a love story 
between a grandson and his grandmother, a story of 
complicity. It is through their movies, as well as their 
fights that they keep each other company and feel less 
alone. But nothing lasts forever and this bond may 
vanish and disappear.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Juan é meu irmão e Rosa minha avó. Quando estudava 
no estrangeiro, o Juan enviou-me o primeiro filme 
que fez com a nossa avó. Senti logo a necessidade 
de captar o laço deles, porque cada filme pode vir a 
ser o último. É por causa deste filmes que comecei a 

Juan is my brother and Rosa my grandmother. When 
I was studying abroad, Juan sent me the first film he 
shot with Grandma. I instantly felt the need to capture 
their bond, because each film they make could be their 
last. It‘s because of these films that I began to think 
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pensar na maneira especial em que eles interagem. 
Este filme surge da minha necessidade de imortalizar 
a ligação entre o Juan e a minha avo. Enquanto via 
como brincavam, como discutiam, comecei a perceber 
quão importante são um para o outro: ambos são, 
embora de formas diferentes, solitários e vulneráveis. 
Este projecto terá uma visão poética de uma relação 
que existe por causa da necessidade humana de 
partilharmos as nossas vidas com alguém. A atitude do 
meu irmão mostra que as nossas próprias limitações 
não são necessariamente obstáculos, e que podem 
transformar cada obstáculo em possibilidades.  
A forma como a minha avó vive também é de louvar. 
Aos 96 anos, agarra-se à vida, desfruta-a, brinca: 
ainda nada acabou. Ela esteve sempre ao lado de Juan. 
O amor entre ele e a minha avó é incondicional. São 
excessivamente cientes um do outro, quase obcecados 
com o paradeiro um do outro. Vejo isto como uma 
tentativa de preservar uma relação que nenhum deles 
quer ver chegar ao fim. Onde via compreensão mútua, 
também encontrei dor. Vendo quão necessários 
eram um para o outro, temi que a certo momento ela 
deixasse de lá estar. Há criação dentro da criação, 
uma necessidade dentro de uma necessidade. A maior 
necessidade do meu irmão talvez seja partilhar o que 
não consegue expressar de outra forma, e talvez conte 
histórias como uma forma de passar tempo com a avó, 
mas no amor que aparece nos filmes torna-se claro 
que ele precisa de a ter com ele para sempre. Através 
deles, ele revela um dos seus maiores medos: o que lhe 
irá acontecer assim que ela parta?

about the special way in which they interact. This 
film arises from my need to immortalize Juan and my 
grandma’s connection. As I saw how they played, and 
even how they argued, I began to understand how 
important they are for each other: both are, although 
in different ways, alone and vulnerable. This project 
will have a poetic vision of a relationship that exists 
because of the human need of shearing our lives with 
somebody. My brother’s attitude shows that our own 
limitations are not necessarily obstacles and that we 
can turn every hurdle into a possibility. The way my 
grandmother lives is also worthy of praise. At 96, she 
holds on to life, she enjoys it, she plays; nothing is over 
yet. She has always stood by Juan‘s side. The love 
between Grandma and him is unconditional. They are 
excessively aware of each other, almost obsessed with 
the other’s whereabouts. I see this as an attempt to 
preserve a relationship which neither of them wants 
to see come to an end. Where I was seeing mutual 
understanding, I also found pain. Seeing how necessary 
they were to each other, I feared that at some point 
she would no longer be there. There is creation within 
creation, a need within a need. My brother’s major 
need may be to share what he cannot otherwise 
express, and he may tell stories as a way to spend time 
with Grandma, but in the love that appears in his films 
it becomes clear that he needs to keep her with him 
forever. Through them, he reveals one of his greatest 
fears: what will become of him once she is gone?


