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SINOPSE
Na cidade de Espinho, no litoral português, vive uma comunidade de pescadores. A cada manhã, os
pescadores aventuram-se no Atlântico e apostam tudo num lance de redes.
Sua casa, “o Bairro”: um mundo paralelo onde a moeda ainda é o antigo escudo e onde subsiste uma
forma ancestral de pesca chamada Arte Xávega, o sustento desta comunidade. Carapau de Espinho é o
retrato de um universo em vias de extinção, das varinas absorvidas pelos novos paradigmas do turismo
e dos pescadores que encontram na noite e na música a sua própria redenção.

DECLARAÇÃO DO REALIZADOR
Nasci e cresci em Macau, mas passei a maioria dos verões da
minha infância em Espinho, onde vivia parte da minha família.
Foi lá que descobri os fortes ventos oceânicos, o brilho do
Atlântico, o sabor a sal nos lábios e uma sensação de extrema
fragilidade quando olhava profundamente para a linha azul no
horizonte. Mas, o que melhor recordo é o fascínio do bairro
piscatório e daquela gente marcada por uma luta ancestral:
uma luta contra as ondas mas também uma luta contra a
precariedade.
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O seu método de pesca é considerado uma arte em Portugal,
a Arte Xávega. Os pescadores zarpam da praia em barcos de

O cineasta André Roseira cresceu em Macau,

madeira tradicionais e lançam as redes a poucos quilómetros

China. Aos 18 anos mudou-se para o Porto,

da costa para depois trazê-la de volta à terra em forma de um

para frequentar o curso de Som e Imagen na

grande saco. Sem sondas, sem radares, os frutos do lance

Universidade Católica Portuguesa e continuou

estão “nas mãos de Deus”. O lucro do dia inteiro depende

os seus estudos em Barcelona, na Universidade

dessa única aposta.

Pompeu Fabra. Em seguida, frequentou a Escola
de Cinema e Audiovisual da Catalunha (ESCAC),

Os pescadores em Espinho estão a desaparecer lentamente.

onde concluiu o mestrado em Direção de

Formam uma comunidade que está cansada e envelhecida.

Fotografia e trabalhou como membro de equipa

Carapau de Espinho é o retrato dum mundo paralelo e

em várias curtas-metragens.

possívelmente da última geração de pescadores de Arte

Desde 2009, trabalha na televisão pública

Xávega que existirá na cidade. É um orgulho tê-los conhecido.

municipal de Barcelona betevé e em produções
cinematográficas independentes. “Carapau de
Espinho” é a sua estreia na realização e recebeu
o prémio Novos Talentos no FIKE - Festival
Internacional de Curtas Metragens de Évora.
Actualmente está a desenvolver uma longa
metragem documentário, sobre O Dia dos Mortos,
no México.
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