




A escolha do tema autonomia para a peça final do curso de teatro, leva Gonçalo Cabral numa viagem à procura das figuras, 
documentos, instituições e respirações que definiram os momentos fundamentais da construção do regime autonómico nos 
Açores. De mochila às costas e acompanhado pela sua velha vespa, percorre as 9 ilhas consultando arquivos, protagonistas 
e especialistas. A Viagem Autonómica constrói um retrato do que foi, e do que é hoje, viver nos Açores. É um roteiro geográfi-
co e sentimental de um jovem à procura da história da sua terra, da identidade colectiva e da definição de açorianidade.

SINOPSE



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Formato Rodagem: FULL HD 1920x1080 SLOG 4:4:4
Formato Projecção: DCP, HD File (Pro Res, H.264 ), Bluray, Beta Digital
Ratio: 16:9 / 1.78
Duração: 94’
Som: Stereo
Língua: Português
Legendagem: Inglês, Françês, Alemão, Espanhol e Italiano.
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NOTA DO REALIZADOR
Ao longo de 90 minutos, diversos encontros dão corpo à narrativa que se debruça sobre o conceito de autonomia e os seus momentos 
chave na história dos Açores. Uma autonomia política, administrativa, social e cultural, que encontra na frase “não pedimos ao Governo que 
faça, mas que nos deixe fazer” de Aristides Moreira da Mota, a sua necessidade, pertinência e urgência. A viagem do jovem Gonçalo Cabral 
(Frederico Amaral) identifica os principais acontecimentos que conduziram ao processo iniciado no final do séc. XIX pela 1º geração auton-
omista. O Decreto 2 de Março de 1895, celebra o inicio da autonomia administrativa dos Açores e, apesar de estar longe dos objectivos dos 
seus patriarcas, abriu caminho para o projeto autonómico ao longo do séc. XX, concretizando-se com a democracia do pós 25 de Abril, que 
consagrou o atual regime de governação regional. O objectivo foi narrar essa história de uma forma séria e rigorosa, mas assumindo um 
tom informal na abordagem aos conteúdos. Acima de tudo, o espectador é incentivado a refletir sobre a importância que a autonomia 
político-administrativa tem no futuro dos Açores e na forma de estar dos açorianos. Também se propõe a partilhar com um público exterior 
a realidade insular e, com isso, desmistificar algumas ideias pré-concebidas e estereotipadas sobre os Açores. É um retrato da história do 
arquipélago, mas acima de tudo um objecto que apresenta e discute as características da autonomia nos Açores contemporâneos, mais 
próximos entre si e abertos ao exterior. Expõe uma insularidade que é hoje encarada como uma força e uma oportunidade.



FILIPE TAVARES
(PRODUTOR/REALIZADOR/CO-ARGUMENTISTA /MISTURA DE SOM)

Filipe Tavares nasceu a 28 de Abril de 1981 na ilha de São Miguel – Açores, Violinista e 
compositor. Em 2005 concluiu o curso de som em Lisboa e tem participado em diversas 
produções nacionais e internacionais tais como: “Pare, escute, olhe” de Jorge Pelicano, 
“Enxoval - Joana Vasconselos” de Pedro Macedo, os documentários de Arte de Abílio 
Leitão e Alexandre Melo: “Geração 25 de Abril”, “Eduardo Batarda - como deve ser”, 
“Cabrita Reis” e “Noites Brancas - Julião Sarmento”. Desde 2010 tem feito a Direcção de 
Som dos filmes de Basil da Cunha: “Nuvem”, “Os vivos também choram” e “Até ver a luz”, 
filmes que estiveram na “Quinzena dos Realizadores” do Festival de Cannes em 2011, 
2012 e 2013. Recebeu o prémio de melhor som na “41ª Muestra cinematográfica del 
Atlãntico, Alcances, Cádiz, com o filme “La Mano Azul” (Floreal Peleato). Em 2010 criou a 
produtora Ventoencanado, em 2013 estreia-se como realizador em “A Viagem 
Autonómica”, a sua primeira longa metragem documental.

NUNO COSTA SANTOS
(CO-ARGUMENTISTA)

Nuno Costa Santos, escritor e argumentista. Autor de peças como “É Preciso Ir Ver – Uma 
Viagem com Jacques Brel”, “Condomínio da Rua”, “Problemas de Agenda” e “Trabalhador 
Independente” (projeto Urgências). Na literatura, produziu o “Melancómico”, “Trabalhos e 
Paixões de Fernando Assis Pacheco”, “Dez Regressos” e “Às Vezes é um Insecto que Faz 
Disparar o Alarme”. É autor do documentário “Saudade Burra de Fernando Assis Pache-
co”, do filme “Noite de Festa” e elemento da equipa de programas como “Zapping”, “O Tra-
balho” e “Os Contemporâneos”. Colaborou com o Jornal “Açoriano Oriental” numa série 
de entrevistas figuras marcantes da História contemporânea dos Açores, e uma peça 
sobre o independentismo açoriano para a “Grande Reportagem”.
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