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SINOPSE E
NOTA DE INTENÇÕES
A pirite esgotou-se no antigo complexo mineiro de São Domingos.
Mas neste semi-abandonado território, que é património nacional, a vida
persiste.
Qual a importância do futuro no presente desta vila?
Observando o desenrolar da vida na Mina São Domingos, o filme propõe um
caminho utópico em direcção ao futuro daquele território e sua comunidade.
A ideia deste documentário surge em paralelo com
as minhas longas deambulações pela Mina de São
Domingos, junto de Mértola. Naquele território,
o olhar sobre o património edificado sempre
despertou a minha atenção, mas principalmente, a
vontade de compreender não apenas o seu passado,
mas também o futuro deste complexo mineiro. Os
edifícios mineiros congregam os saberes associados
à profissão, mas revelam a incerteza quanto ao
futuro após um repentino abandono deste espaço
na década de 60. Qual a importância do futuro no
presente que a localidade vive?
Por esse motivo, o documentário “A vida aqui, está
vista?” procura projectar o futuro através da reflexão
sobre o antigo espaço mineiro e a vila da Mina de
São Domingos. Por meio da observação das crianças
e das performances que se desenrolam ao longo da
narrativa, o documentário procura cruzar ambos os
discursos para que seja compreensível a dimensão
que têm na reflexão utópica sobre o futuro daquele
lugar.
A existência da Mina de São Domingos deve-se ao
passado mineiro. O fim repentino da exploração
mineira deixou um imenso complexo abandonado,
onde encontramos as edificações em ruínas, as
águas ácidas, os problemas com a propriedade
das habitações, a emigração, o envelhecimento, o
esquecimento.
Olhando para tudo isto, urge perguntar: Valeu a
pena?

A reflexão que o documentário se propõe fazer
incide no re-pensamento do território, através do
contacto com os residentes e as suas utopias, para
confrontar o presente com novas possibilidades que
aquele local apresenta, trilhando igualmente um
cenário utópico. Seguindo essa narrativa, o filme
capta as vivências das crianças, as suas brincadeiras,
conversas e passeios, caminhando entre a localidade
e o complexo mineiro. Essa viagem entre as duas
realidades permite estabelecer uma ponte entre
a perspectiva observacional, contemplativa, que
o documentário propõe e, igualmente, colocar o
tónus na segunda vida do espaço, onde os turistas
visitam as ruínas e do qual as crianças se apropriam
para as suas brincadeiras, em conjunto com as
performances que acontecem naquele complexo
mineiro abandonado. A vertente performativa que
povoa a narrativa simboliza as possibilidades futuras
do espaço, assim como as crianças simbolizam
o futuro daquela localidade. Por isso, mais do
que soluções concretas, torna-se urgente semear
hipóteses, sonhos, utopias, para que este sentimento
de pertença não seja uma mera ilusão, mas uma
construção viva e em constante progressão.
Este projecto documental pretende ser o mote para
uma reflexão sobre antigos territórios mineiros
noutros locais, mas também um contributo para que
os processos de reestruturação de territórios sejam
inclusivos. Este filme, mais do que apresentar dados
concretos, proporciona um convite à contemplação
do espaço e à reflexão acerca da nova vida que lhe
pode estar reservada.
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MAGAZINE

Pyrite has run out in the
old mining complex of São
Domingos.
But in this semi-abandoned
territory, which is a
national heritage site,
life persists.
Is a vision of the future
important for the present
of this small village?
Observing life unfold in
Mina de São Domingos, the
film offers an utopian
path towards the future
of this territory and its
community.

synopsis

DIRECTOR’S NOTE
The idea for this documentary occurred during
my exploratory walks through Mina de São
Domingos, close to Mértola, in Alentejo,
Portugal. In that territory, the heritage buildings
and constructions always interested me, I
wanted to understand its past but above all the
future of this ancient mining complex. The old
mines host knowledge about the profession but
also reveal uncertainty towards the future, after
the whole community was abandoned in the
1960’s.
“Life out there has it been seen?” seeks to
draw a possible future through the reflection
about this old mining space and the village
itself. While observing the children playing
and performances unroll throughout the

narrative, the documentary pursues to cross
both languages so that the dimension they have
on the utopic reflection about the future of this
place may become comprehensible.
The existence of the village Mina de São
Domingos is directly connected to the mine
working past. The sudden end of the mining
exploitation in the area left a huge compound
abandoned that is still in ruins. This brought
acid waters, problems with housing ownerships
and properties, emigration, aging of the
population and, most of all, forgetfulness.
Looking at all of these pressing questions, was it
all worth it?
The reflection this documentary proposes is to
re-think the territory left behind, through the
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DIRECTOR’S NOTE (cont.)
contact with the inhabitants and their ideals,
so that the present can be confronted with
new possibilities that may come to this land,
treading equally a utopian scenario. Following
this narrative, the film captures the experiences
of the children, their games, talks and walks,
rambling between the ruins. This tour between
both realities establishes a bridge between
observational and contemplative perspective,
and also sets the tone of the second life the
territory has, where tourists come to visit the
mining pit and old industrial buildings and
where the children play their games, together
with live music performances, from folklore
Portuguese songs. The performative aspect
that populates the narrative symbolizes the

future possibilities of the compound, just as
the children symbolize the future of the village.
For that to happen it is urgent to seed potential
opportunities and dreams, so that the feeling of
“belonging” is not only an illusion, but also a
living construction constantly evolving.
This film aims to bring reflection upon old
mining territories across the world, but also
a plea for more inclusive and thoughtful
restructuring of reckless areas. I wish, with
this film, instead of presenting concrete data,
to provide an invitation to contemplate the
space and to reflect on a new life that might be
intended to happen there.
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FILIPE CARVALHO
biograf ia
(Lisboa, 1987) Filipe Carvalho, formado em Mecânica e mestre em Antropologia-Culturas Visuais
pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (UNL), trabalha entre Lisboa e Munique. Dedica-se
desde 2008 ao cinema documental e tem visto os seus filmes circularem assiduamente em festivais e
mostras a nível nacional. Realizou mais de dez filmes, dos quais se destacam os documentários Lugar
Cheio, Solidão Vagueia (2009), Legados de José Afonso (2010) e Fio d´Azeite (2012), que resultaram
do período em que viveu entre o Alentejo e Trás-os-Montes. Simultaneamente tem trabalhado
colectivamente em video-instalações, apresentadas e premiadas em Itália, Alemanha e Portugal, entre
outros países. Tem colaborado com a associação Filhos de Lumière em acções de formação em cinema
para crianças e jovens. Colabora também com a TRAÇA – Mostra de filmes de arquivos familiares,
como co-dinamizador do laboratório de imagem e som. É Membro do The Random Collective,
colectivo nómada multidisciplinar internacional, e do colectivo de cinema Gato Aleatório, que organiza
o Movimento - Encontro de Cinema Colaborativo.
“A Vida Aqui, Está Vista?”, o seu mais recente documentário, estreia na competição internacional de
curtas e médias-metragens do Festival Internacional de Cinema Visions du Réel 2018, na Suiça.
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biography
(Lisbon, 1987) Filipe Carvalho holds a degree in
Mechanics, a master’s degree in Anthropology-Visual
Cultures from Universidade NOVA de Lisboa and
works between Lisbon and Munich.
Filipe has dedicated himself to documentary film since
2008 and has seen his pictures being presented regularly
in national film festivals and screenings.
He has directed more than ten films, of which the
following documentaries stand out “Lugar Cheio,
Solidão Vagueia” (2009), “Legados de José Afonso”
(2010) and “Fio D’Azeite” (2012), products of the
period he spent living in Alentejo and Trás-osMontes. Simultaneously he’s been working collectively
at video-installations screened and awarded in Italy,
Germany and Portugal, among other countries. He
has been collaborating with the association Filhos de
Lumière, in cinema workshops at schools for kids and
youngsters. He’s member of The Random Collective, an
international multidisciplinary nomadic collective, and
Gato Aleatório which organizes Movimento - Meeting
of Collaborative Cinema.
“Life Out There Has It Been Seen?”, his most recent
documentary, premieres at the International Medium
Length and Short Film Competition, of the International
Film Festival Visions du Réel 2018, in Switzerland.
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PRODUTORES
producers
UMA PEDRA NO SAPATO

UMA PEDRA NO SAPATO é uma produtora
de cinema com sede em Lisboa, fundada por
Filipa Reis e João Miller Guerra em 2008. A
UMA PEDRA NO SAPATO investe numa
relação de grande proximidade e partilha com
os realizadores com quem trabalha, envolvendose em poucos projectos a cada momento, de
forma a poder dispensar-lhes atenção e tempo,
investindo no processo de produção como
uma troca criativa. O seu objectivo é produzir
filmes que perdurem no tempo e que venham
a fazer parte da história do cinema português.
Os filmes produzidos pela UMA PEDRA NO
SAPATO são regularmente seleccionados e
premiados em festivais internacionais de cinema
como a Berlinale, Rotterdam Film Festival, fid
Marseille, Visions du Réel, Cinema du Réel,
IDFA, DOKLeipzig, Melbourne, Festival dei
Popoli, Rio IFF, Hong Kong IFF, Oberhausen,
Edinburgh, Rio IFF, Janela de Cinema, Bordocs,
Fidocs, entre outros. Balada de um Batráquio, de
Leonor Teles ganhou o Urso de Ouro para Melhor
Curta Metragem no Festival de Berlim em 2016.

UMA PEDRA NO SAPATO (a stone in
the shoe) Film production company based
in Lisbon, Portugal, founded by directors/
producers Filipa Reis and João Miller Guerra
in 2008. UMA PEDRA NO SAPATO invests
in open and strong relationships with directors
and on a small number of documentary and
fiction films each year, so every work can have
its deserved attention and time, making the
production process very rich from a creative
point of view. Our goal is to make films that will
be a part of the Portuguese film history with
impact across borders and cultures. Our films are
regularly selected and awarded at international
film festivals such as Berlinale, Rotterdam IFF,
FID Marseille, Visions du Réel, Cinema du Réel,
IDFA, DOKLeipzig, Melbourne, Festival dei
Popoli, Rio IFF, Hong Kong IFF, Oberhausen,
Edinburgh, Rio IFF, Janela de Cinema, Bordocs,
Fidocs, among others. Batrachian’s Ballad,
Leonor Teles’ latest film produced by UMA
PEDRA NO SAPATO won the Golden Bear
for Best Short Film at the Berlinale 2016.
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