
Quem	  é	  Do)or	  Cardoso:

Uma	  vez	  que	  este	  personagem	  literário	  importante	  para	  a	  transformação	  do	  jornalista	  
Português	  Pereira	  nasceu	  o	  projeto	  de	  Diego,	  Samuele	  e	  Ma@eo,	  que	  visa	  a	  criação	  do	  
documentário	  "22	  Rua	  da	  Saudade",	  dedicado	  ao	  escritor	  Antonio	  Tabucchi.

O	  que	  é	  "RUA	  DA	  SAUDADE	  22":

"22	  Rua	  da	  Saudade"	  é	  um	  documentário	  ainda	  em	  construção	  dedicado	  a	  Antonio	  Tabucchi;	  
entrevistas	  com	  amigos,	  colegas	  e	  companheiros	  de	  uma	  vida,	  é	  acompanhado	  por	  uma	  
viagem	  real	  pelos	  lugares	  que	  sediaram	  e	  recebeu-‐o.

De	  Siena	  para	  Vecchiano,	  sua	  cidade	  natal,	  Genova,	  Bologna,	  Firenze,	  Roma,	  mesmo	  fora	  da	  
Itália,	  na	  ilha	  de	  Creta,	  da	  qual	  era	  cidadão	  honorário	  (a	  cidade	  de	  Chania),	  em	  Lisboa,	  uma	  
cidade	  que	  o	  acolheu	  depois	  sua	  morte,	  em	  Paris,	  onde	  ele	  manteve	  o	  Tabucchi	  Fundo,	  na	  
Biblioteca	  Nacional	  da	  França.

Da	  Rua	  da	  Saudade	  22	  serpenteia	  um	  caminho	  através	  do	  tempo,	  lugares,	  literatura.

Diretor	  e	  roteiro:	  Diego	  Perucci

Câmera	  e	  edição:	  Ma@eo	  Garzi	  e	  Samuele	  Mancini

Por	  que	  apoiar	  o	  documentário:

Antonio	  Tabucchi,	  escritor	  e	  intelectual	  entre	  os	  mais	  aVvos	  e	  mais	  brilhantes	  do	  nosso	  
tempo,	  ele	  se	  considerava	  cidadão	  livre	  de	  um	  mundo	  livre.

Diante	  de	  uma	  vasta	  bibliografia	  e	  muitos	  filmes	  baseados	  em	  seus	  livros	  e	  histórias,	  Antonio	  
Tabucchi	  foi	  premiado	  com	  vários	  prêmios	  importantes,	  tanto	  italianos	  e	  estrangeiros,	  
encaixando	  bem	  no	  Olimpo	  dos	  maiores	  escritores	  do	  século	  XX.	  Faleceu	  em	  março	  de	  2012,	  
em	  sua	  amada	  Lisboa,	  este	  documentário	  pretende	  introduzir	  o	  espectador	  à	  figura	  de	  
Tabucchi,	  através	  da	  memória	  e	  da	  poesia	  que	  caracteriza	  a	  literatura.	  A	  parVr	  de	  uma	  
pesquisa	  no	  	  escritor	  toscano,	  Rua	  da	  saudade	  22	  quer	  reconstruir	  o	  homem.

Todo	  o	  projeto	  foi	  até	  agora	  o	  apoio	  dos	  nossos	  pontos	  fortes	  exclusivos,	  combinado	  com	  o	  
desejo	  de	  voltar	  a	  experimentar	  as	  belas	  imagens	  de	  nós	  três	  viveu	  nos	  úlVmos	  meses.

Qual	  será	  a	  sua	  contribuição:

As	  contribuições	  que	  recebemos	  vai	  cobrir	  as	  despesas	  de	  viagem	  (Paris,	  Lisboa	  e	  Creta)	  e	  
outras	  despesas	  relacionadas	  com	  a	  conclusão	  das	  filmagens.

Como	  apoiar	  o	  documentário:



As	  dimensões	  são:	  10	  euros;	  20	  euros;	  50	  euros;	  mais	  de	  50	  euros.


