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SinopSe / SynopSiS

Numa pequena aldeia de Trás-os-Montes um ladrão 
anda a roubar os seus vizinhos. Ovos, galinhas, 
uma enxada, a corrente de uma serra elétrica, uns 
pratos de porcelana e um bidon de gasolina, foi o que 
desapareceu até agora. Todos os habitantes da aldeia 
sabem quem é o ladrão mas por não haver provas 
contra ele, continua em liberdade e vive entre eles.    

nota de intençõeS / DiReCToR’S noTe

Provavelmente descobri este filme há muitos anos, 
na minha própria aldeia. Lá havia uma senhora que 
tinha uma vedação à volta da sua propriedade que 
nem quem levasse uma escada conseguiria chegar ao 
topo e passar para o outro lado. Ninguém na aldeia 
falava com ela porque era conhecida por roubar ovos 
aos vizinhos. Os aldeões decidiram elevar ainda mais 
a vedação à volta do seu terreno para se protegerem 
dos roubos e fizeram-na prisioneira na sua própria 
casa. A minha avó começou a deixar uma pequena 
passagem para a mulher nos poder visitar. Nessa 
época não conseguia entender a atitude da minha avó 
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In a  small village behind the mountains in Portugal, 
a local thief is stealing goods from his neighbors. 
Eggs, hens, a hoe, an electric chain saw, porcelain 
plates, and a gas can, have disappeared so far. All the 
villagers know who is the thief, but due to no proofs, he 
continues being on freedom and living among them. 

I probably found this film many years ago in my own 
village. There used to live a woman whose fence around 
the property was high enough that even the one with 
ladders couldn’t reach to the top to pass on the other 
side. Nobody in the village spoke to her, because she 
was known for stealing eggs, so the villagers pooled up 
the fence around her garden to protect themselves 
from robberies. My grandma used to leave a small 
passage for that woman if she would like to cross the 
fence and visit us. At that point I couldn’t understand 
my grandma’s grace towards someone who would 
steal from our pantry, but she would defend that our 
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com alguém que nos estava a roubar.   Ela defendia 
que a mulher roubava para sobreviver mas em troca 
dava-nos as mais belas flores do seu jardim. Pergunto-
me se a passagem para aquela mulher continuaria 
aberta caso esta troca não existisse. 
Em Vila Chã, como na aldeia onde cresci na Sérvia, as 
comunidades organizam-se em torno a valores que 
as ajudam a sobreviver mas que ao mesmo tempo 
dão origem a conflitos. Nesta aldeia, este paradoxo 
manifesta-se agora na presença de um ladrão, na 
relação com a propriedade privada. Neste filme quero 
entender o comportamento dos habitantes da aldeia 
o que acredito poder trazer alguma luz sobre a ideia 
de obediência a uma determinada ordem das coisas 
definida pelo homem. Aceitando essa ordem, a revolta 
dos aldeões perante alguém que está a roubar os 
frutos do seu trabalho está justificada. Por outro 
lado, interessa-me explorar um dos mais pequenos 
mistérios da Natureza, o que estabelece o parasita 
como uma peça fundamental na cadeia da vida.

RealizadoR / DiReCToR

Nevena Desivojević

Nascida na Jugoslávia em 1990. Recebeu o diploma 
em Gestão e Produção em Teatro, Rádio e Cultura. 
Terminou a escola de cinema ficção Kvadrat em 
Belgrado. Mestre em realização de cinema documental 
no DocNomads. Titular da bolsa de estudos Da Vinci. 
O seu primeiro filme You’ve never been there foi 
exibido no Doclisboa 2015.

Born in Yugoslavia in 1990. Received a bachelor degree 
in Management and production in theater, radio and 
culture. Finished a film school Kvadrat in Belgrade. 
Graduated at international joint master course Doc 
Nomads. Holder of Da Vinci’s scholarship. Her first film 
You’ve never been there was screened at Doclisboa 
2015.

neighbor does it to survive and for a “favor” back, she 
gives us the most beautiful flowers from her garden. I 
wonder if the passage for the neighbor would have still 
be opened if this exchange hadn’t existed, or whether 
her visits to our pantries would have still be considered 
as visits or thefts.
In Vila Chã, like in the village where I grew up , the 
communities organize themselves around the values 
that help them to survive, but at the same time evoke 
conflict. Here, this paradox manifests through the 
presence of a thief and question of private property. In 
my film, I want to explore behavior of inhabitants in this 
specific situation, while illuminating their obedience 
towards the established rules which freezes them to 
react differently than they are used to. Belonging to 
this order one claims that if someone takes something 
without permission, the rebellion is justified. On the 
other hand, I am interested to explore the order of 
the state of Nature, which positions the parasite as an 
important player in the life chain. 

pRodução / pRoDuCTion

Tiago Hespanha

Nascido em 1978, é realizador e produtor. Mestre 
em criação documental pela Universidade Pompeu 
Fabra, Barcelona 2012. É parceiro da produtora 
Terratreme. É professor no mestrado DocNomads- 
European Documentary Master Course. Membro de 
Les Ateliers Varan. Participou no Arché 2016 com o 
projeto Campo e em 2017 como produtor do projecto 
Raposa, de Leonor Noivo.

Born in 1978, is director and producer. Holds a Master 
in 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 Veran. In 2016, he participated in Arché 
with the project Campo and in 2017 as a producer of 
Fox, a project by Leonor Noivo.
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Terratreme Filmes

A Terratreme é uma produtora de cinema criada em 
2008, por um grupo de jovens cineastas com vontade
de encontrar modelos de produção que conseguissem 
conciliar diferentes formas, escalas e durações para 
os seus próprios filmes. O objetivo é a articulação 
da pesquisa e da criação num método de trabalho 
em que as necessidades de cada filme determinam 
o seu modelo de produção. Produziu filmes como 
Lacrau de João Vladimiro, As Cidades e As Trocas, 
de Pedro Pinho e Luísa Homem (Doclisboa 2014), 
Ama-San de Cláudia Varejão (Doclisboa 2016) e, mais 
recentemente, A Fábrica de Nada de Pedro Pinho 
(Quinzaine des Réalisateurs’17).

Terratreme is a film production house created 
in 2008 that came out of the urge of a few young 
filmmakers to find a production model that could suit 
the different forms, scales and time frames in which 
their own films were made. The goal is to articulate 
research and creation in a work method where 
each film’s needs determine the production model. 
Terratreme produced several films such as Lacrau 
by João Vladimiro, As Cidades e As Trocas, by Pedro 
Pinho and Luísa Homem (Doclisboa 2014), Ama-San 
by Cláudia Varejão (Doclisboa 2016) and the recent 
The Nothing Factory by Pedro Pinho (Quinzaine des 
Réalisateurs’17).
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Nevena Desivojević - realizadora / director
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Portugal, Sérvia / Portugal, Serbia


