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Alexandre observa crianças à distância. Um
dia, a sua rotina e o seu projecto sombrio
são

subitamente

interrompidos,

deixando-o

suspenso numa irresolúvel angústia.
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APOIO

FINANCIAMENTO

1.
1. EXT. PARQUE DO FONTELO – DIA SOALHEIRO

ALEXANDRE (35) está no Parque Natural do Fontelo, em Viseu.
Veste roupa formal. Sentado num banco de granito, segura um
livro aberto sobre o colo. Observa uma criança a brincar. Foco
no rosto absorto de Alexandre.
2. EXT. PARQUE URBANO DE SANTIAGO – DIA SOALHEIRO

O plano abre, Alexandre está agora no Parque Urbano de
Santiago. Com o livro aberto sobre o colo, observa uma criança
que anda de bicicleta.
O olhar de Alexandre detém-se apenas nas crianças e não nos
adultos que as acompanham.
3. EXT. PARQUE AQUILINO RIBEIRO - INT. CARRO - DIA

Alexandre está dentro do carro. Usando uma teleobjectiva,
fotografa uma criança que brinca no Parque Aquilino Ribeiro.
4. INT. ESCRITÓRIO DE CASA – NOITE

Alexandre está sentado numa poltrona. A imagem de um homem
só e a presença do silêncio, em contraste com o alvoroço dos
parques. É evidente a presença massiva de livros. Alexandre,
imóvel, confronta uma estátua de bronze que representa
Bucéfalo. Ainda contemplativo, abre uma gaveta da secretária
de onde retira um frasco descartável para análises. Coloca-o
na mesa, sobre um exemplar do livro “Poética”, de Aristóteles.
5. INT. CASA DE BANHO - NOITE
Alexandre masturba-se.

6. INT. SALA DE ESPERA DE CLÍNICA - DIA

Alexandre está sentado na sala de espera de uma clínica. Com
um livro sobre o colo mantém-se atento ao RECEPCIONISTA (40).
O recepcionista acena discretamente a Alexandre que depois se
levanta, dirigindo-se ao balcão. Alexandre tira um saco de
papel do bolso do tweed e entrega-o ao recepcionista. Este
entreabre o pacote deixando perceber que se trata de um frasco
para análises. Quando levanta o olhar, Alexandre está já junto
da porta da saída.
7. INT. LOJA CTT – DIA

Vemos abrir-se a porta de um apartado. O recepcionista
espreita lá para dentro de onde tira um envelope com dinheiro.
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8. EXT. PARQUE ESTACIONAMENTO DE ESCOLA - INT. CARRO - DIA

Alexandre está dentro do carro. Percebe-se que está perto de
uma escola. Observa uma miniatura de Bucéfalo pendurada no
espelho retrovisor.
9. INT. RECEPÇÃO DA CLÍNICA - DIA

Vemos o recepcionista pegar no telemóvel e verificar que está
sozinho.
10. INT. ESCRITÓRIO DE CASA - DIA

Vemos o telemóvel de Alexandre em cima de uma pilha de livros.
Começa a tocar.
11. INT. LOJA CTT – ENTARDECER

Abre-se a porta do apartado. Alexandre espreita lá para dentro
de onde tira um postal: “Congratulations! It’s a girl!”.
Dentro do postal está uma ecografia obstétrica. Deposita um
envelope com dinheiro e fecha a porta do apartado.
12. INT. ESCRITÓRIO DE CASA – NOITE

Alexandre está sentado na sua poltrona. Um grosso álbum está
sobre a secretária, exibindo uma imagem de Alexandre Magno.
Visível também a estátua de Bucéfalo. Alexandre folheia
o álbum demoradamente. Assistimos a um desfile de postais
semelhantes ao “Congratulations! It’s a girl!”, ecografias
obstétricas, e fotografias de crianças. Várias fotografias de
cada uma das crianças com diferentes idades, entre elas as que
o vimos observar no início do filme. Alexandre anexa o novo
postal e a nova ecografia.
13. INT. CLÍNICA - MANHÃ

O recepcionista manuseia uma fotografia de um bebé recémnascido com roupa cor-de-rosa. Encerra-a num envelope
juntamente com um bilhete onde está escrito um código postal.
14. EXT. PARQUE DO FONTELO – MANHÃ
Alexandre faz jogging.

15. INT. CARRO - EXT. AUTO-ESTRADA – MANHÃ

O recepcionista conduz. Em cima do banco vemos o envelope onde
inseriu a fotografia com o código postal.
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16. EXT. PARQUE DO FONTELO – MANHÃ

Alexandre continua o jogging. Mostra-se robusto, altivo.
Acelera ritmo da corrida.
17. EXT. AUTO-ESTRADA – MANHÃ

O carro onde viaja o recepcionista sofre um despiste brutal.
18. INT. LOJA CTT – TARDE

Abre-se a porta do apartado e Alexandre espreita lá para
dentro. Está vazio.
19. INT. LOJA CTT – DIA

Alexandre repete o movimento de espreitar para dentro do
apartado dezenas de vezes ao longo de meses.
20. INT. ESCRITÓRIO DE CASA - DIA

Alexandre tenta ligar para o recepcionista, dezenas de vezes,
sem sucesso.
21. INT. CLÍNICA - DIA

Alexandre procura o recepcionista na sala de espera da
clínica, dezenas de vezes, sem sucesso.
22. INT. CARRO - EXT. HOSPITAL SÃO TEOTÓNIO - DIA
Alexandre está
São Teotónio a
atitude revela
durante vários

no parque de estacionamento do Hospital de
vigiar pessoas com carrinhos de bebés. A sua
progressivo desespero. Repete esta acção
dias.

23. EXT. PARQUE URBANO DE SANTIAGO - DIA

Alexandre no Parque Urbano de Santiago procura pessoas com
carrinhos de bebés.
24. EXT. PARQUE URBANO DE SANTIAGO - DIA

O rosto de Alexandre está tenso e desorientado. Alexandre é um
homem só. O Parque Urbano de Santiago está repleto de pessoas
a passear, a fazer desporto, a conviver.
25. INT. ESCRITÓRIO DE CASA – NOITE

Alexandre está na sua poltrona. Há sinais da passagem do
tempo e desgaste. É evidente o número ainda maior de livros
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espalhados pela casa, agora desordenados. Garrafas de whisky
vazias. Observa a estátua de bronze de Bucéfalo e, dispostas
em cima da secretária, um número elevado de fotografias
emolduradas.
Mantém o olhar fixo numa moldura vazia. Alexandre está
emocionado. Ao seu lado, visível, um exemplar do livro
“Bartleby & Companhia”, de Enrique Vila-Matas.
Partilhamos a imagem captada pelo olhar inamovível de
Alexandre. O rectângulo branco vai crescendo até tornar tudo
branco.
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