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Urzelina é uma guarda de passagem de nível,
que vive a meio do passado e do presente.
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ORGANIZAÇÃO

APOIO

FINANCIAMENTO

1.
INT. CASA DA GUARDA (VILDEMOINHOS) - DIA
Ouvem-se carros a apitar.

URZELINA, 52, está sentada à mesa da única divisão da casa.
Veste uma bata de uniforme de duas cores, amarelo e azul,
separadas por uma lista fluorescente.
Com uma precisão milimétrica, enche meio copo com café e a
outra metade com leite.
Os dois líquidos começam lentamente a fundir-se.

Ao canto vê-se uma cama ainda por fazer e a única luz que
entra na habitação é através de uma janela com a cortina meia
aberta e da porta meia aberta. Tudo na casa está pela metade.

Os carros lá fora continuam a apitar e ela, com serenidade,
olha para o relógio que marca quase o meio-dia. Bebe metade do
copo da meia de leite, respira fundo e calmamente levanta-se,
abre a porta para passar e deixa-a na mesma posição. Sai para
o exterior.
EXT. PASSAGEM DE NÍVEL (VILDEMOINHOS) - DIA

Os carros continuam a apitar porque a cancela está aberta só
pela metade (45º) e conseguem passar, mas com dificuldade.
URZELINA aproxima-se calmamente da cancela e começa a dar à
manivela até a baixar completamente. Os carros continuam a
apitar.
Ouve-se um sinal de um comboio a aproximar-se.
URZELINA fecha os olhos por uns instantes.

FADE OUT
LINA (Título)

Som de um comboio sobrepõe-se ao dos carros.
S01

EXT. PASSAGEM DE NÍVEL (VILDEMOINHOS) - DIA

URZELINA dirige-se novamente à manivela da cancela e sobe-a
até à estranha posição de 45º.
Vira costas e regressa à caseta indiferente aos carros que
continuam a apitar e tentam passar por baixo da cancela,
hesitando.
Linha de carros vertical desvanece-se.

FADE PARA NEGRO

2.

3.
Quando termina, olha para o relógio, levanta-se pegando na
mala e sai de casa fechando a porta atrás de si.

S02

INT. CASA DA GUARDA (VILDEMOINHOS) - DIA
Ouvem-se carros a apitar.

URZELINA está sentada com um copo de leite com café pela
metade e meia torrada. Em cima da mesa está também um livro
aberto ao meio, uma carta meia dentro de um envelope onde
apenas se consegue ler o destinatário (URZELINA).
Subitamente os carros param de apitar.

URZELINA desperta da sua inércia matinal e estranha tal
situação. Olha para o relógio e constata que poucos minutos
faltam para o meio-dia.
Levanta-se algo nervosa e dirige-se à porta.

FADE PARA NEGRO
EXT. ESTAÇÃO DE COMBOIOS DE VISEU - 1961 - DIA (FLASHBACK)
URZELINA de mala na mão pronta para entrar no comboio
estacionado na linha.
INT. COMBOIO - 1961 - DIA (FLASHBACK)

URZELINA sentada à janela do comboio a olhar expectante lá
para fora.

EXT. PASSAGEM DE NÍVEL (VILDEMOINHOS) - DIA

Ouve-se um apito do comboio que começa a andar.

URZELINA observa estupefacta que a cancela está totalmente
levantada.

A paisagem lá fora começa a mover-se e a desvanecer-se em
linhas horizontais.

URZELINA, atrapalhada, divide a atenção entre os carros a
passar e a cancela aberta.

S04

Os carros passam agora fluidamente sem nenhum protesto.

Ouve-se um apito de um comboio e URZELINA dirige-se rapidamente
para a manivela para poder baixar a cancela, mas detem-se
rapidamente a meio. A cancela pára aos 45º e não baixa mais.
URZELINA volta a abri-la e volta a baixá-la, mas a cancela pára
a meio de novo. Volta a subi-la até esta ficar na vertical.
Os carros passam agora fluidamente.

URZELINA, em pânico olha para o relógio: faltam uns segundos
para o meio-dia.
Apito do comboio.

EXT. LINHA DO COMBOIO - 1948 - DIA (FLASHBACK DENTRO DO
FLASHBACK)
Linhas vão-se transformando.

Formam a silhueta de URZELINA, com 13 anos, a tentar
equilibrar-se num só pé em cima do carril.

URZELINA dá uma pirueta e baixa-se ao lado do carril para
colocar sobre ele uma moeda.

Ouve-se um apito do comboio e URZELINA afasta-se enquanto o
comboio passa.

URZELINA volta a aproximar-se da linha e recolhe a moeda que
está agora muito fininha e grande.

URZELINA fecha os olhos.
FADE OUT
S03

URZELINA aproxima-se de uma construção à qual junta a peça que
tem na mão.
A construção é uma ponte na qual passa um comboio.

INT. CASA DA GUARDA - 1961 - DIA (FLASHBACK)

URZELINA, 26, acaba de acordar despertada pela luz que entra
pela janela aberta. Depois de um espreguiçar demorado,
levanta-se e faz a cama na perfeição.
No chão está uma mala aberta, completamente cheia, que fecha
enquanto se dirige para a mesa.
Senta-se a tomar o pequeno-almoço: um copo de leite, uma
chávena de café e uma torrada.

ZOOM IN
S05
EXT. JANELA DO COMBOIO - 1961 - NOITE (FLASHBACK)

URZELINA a olhar tristemente pela janela do comboio.
O comboio começa a abrandar.

4.

5.
Aviso de suspensão de funções com uma data longínqua.

INT. COMBOIO - 1961 - NOITE (FLASHBACK)

FADE PARA NEGRO

URZELINA olha para o trajeto da viagem que vai precisamente a meio.
O comboio pára.

URZELINA levanta-se rapidamente para retirar a mala que
colocou por cima do banco da frente e corre para sair da
carruagem.
EXT. ESTAÇÃO DE COMBOIO INDEFINIDA - 1961 - NOITE (FLASHBACK)
URZELINA na gare da estação observa o comboio a arrancar
lentamente.

S07
EXT. PASSAGEM DE NÍVEL (VILDEMOINHOS) - DIA
Sinal com URZELINA escrito.

URZELINA aproxima-se e pendura o casaco em cima do sinal
tapando metade das letras. Pode ler-se LINA.
TRAVELLING HORIZONTAL

URZELINA fecha os olhos enquanto se ouve um apito do comboio.
CRÉDITOS FINAIS

S06
EXT. PASSAGEM DE NÍVEL VILDEMOINHOS - 1987 - DIA

URZELINA desperta dos seus pensamentos com um novo apito de
comboio mais perto.

Rapidamente, mas com bastante esforço, começa a dar à manivela
e depois do último carro passar, por fim, consegue baixar a
cancela por inteiro até esta ficar na horizontal. O cenário
envolvente completa-se.
URZELINA está de pé junto à cancela fechada com os olhos muito
abertos à espera que o comboio passe.
Mas só passa uma rajada de vento que traz algumas folhas secas
e abana a sua bata.
URZELINA observa a ciclovia que outrora foi linha de comboio
e regressa ao interior da casa da guarda, ignorando os carros
que começaram a apitar.
Deixa a porta aberta.

FADE PARA NEGRO
INT. CASA DA GUARDA (VILDEMOINHOS) - DIA

URZELINA sentada à mesa. Na mão tem um copo meio cheio.
Olha para o relógio, é meio-dia em ponto.

Bebe o resto do líquido que tem no copo, pousa-o na mesa e sai
da caseta fechando a porta.
A corrente de ar faz voar a carta que está em cima da mesa.

A carta tem como remetente a companhia de caminhos de ferro
e como destinatário URZELINA. Pode ler-se que se trata de um
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