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UM FILME DE CLAUDIA MORENO E RAFAEL BERNAL


SINOPSE 

Num dia de praia, Bernardo confia a Miguel a sua mais profunda insegurança.  Nessa jornada 
emocional, um pedaço de si fica como que suspenso, deixando de ser única e inteiramente seu. 

DUAS LUAS EM MARTE retrata uma partilha profundamente íntima de uma insegurança pessoal de 
uma pessoa - Bernardo - que é persuadida por outra - Miguel -, com quem está a desenvolver uma 
relação, a confiar nela e a fazê-lo sem barreiras ou inibições, sem compreender o quão difícil e 
impactante esse passo é de se ser tomado. A alusão às duas luas de marte metaforiza a sensação 
de insegurança que se faz sentir em quem o partilha. 

PERSONAGENS 

BERNARDO  

Recipiente da mensagem que se pretende transmitir com este filme. Moreno e espadaúdo, deixa-se 
facilmente consumir pelos seus pensamentos e emoções, assumindo uma postura viciosamente 
defensiva e contemplativa, como se não se sentisse confortável para se exprimir na sua plenitude. É 
a sua jornada emocional que o filme acompanha, observando a forma como ele reage e molda-se 
consoante a vulnerabilidade e abertura com a relação com Miguel progressivamente exige.  

MIGUEL 

Interesse romântico de Bernardo, exude uma confiança e liberdade que se traduz na forma solta e 
resoluta com que se move e age consoante o que o rodeia. Atraente mas sem ter a percepção de 
que o é, é simultaneamente meigo e fechado, uma dualidade que parece navegar com uma leveza 
desarmante que esconde uma natureza difícil de escrutinar.  

Apesar de ser o personagem que unilateralmente decide terminar o prematuro romance, a intenção 
não é vilanizá-lo. Nos silêncios de Miguel e no seu mover tranquilo e seguro, se esconde quem 
verdadeiramente é. A imagem que temos dele não pode ser mais do que uma idealização, já que é 
sob o ponto de vista enamorado de Bernardo que o percepcionamos. O que Miguel realmente é e 
sente, reside no espaço que fica entre ele e Bernardo. 
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