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“fala aquele que ouve

as palavras de Deus

e conhece os desígnios

do Altíssimo,

que vê a visão

do Todo-poderoso,

que cai,

e se lhe abrem os olhos”



sinopse // synopsis

Campo. Algures numa paisagem rural, uma jovem freira cuida de 
uma igreja que aparenta estar abandonada. Dentro das paredes da 
igreja, tudo é limpo, cuidado e preservado. O abandono advém mais 
da ausência de visitantes ou fiéis. Perante isto, através da voz 
sussurrada desta freira, como se de uma prece se tratasse, 
acompanhamos e escutamos alguns dos seus pensamentos, 
confissões e questionamentos, que inevitavelmente se prendem 
com a sua percepção do mundo, de si mesma, da ideia de fé e de 
religião.

Countryside. Somewhere in a rural landscape, a young nun looks
after a church that appears to be abandoned. Inside the walls of
the church, everything is clean, maintained and preserved. The
sense of abandonment comes more from the absence of visitors or
believers. Thus, through this nun's whispered voice, as if it were
a prayer, we accompany and listen to some of her thoughts,
confessions and questions, which inevitably relate to her
perception of the world, of herself, of the idea of faith and of
religion.



CIRILA BOSSUET

elenco // cast



realização director PEDRO BAPTISTA

assistência de realização assistant director MIGUEL CRAVO

direcção de produção producer MARIANA GUARDA

assistência de produção assistant producer MÁRIO COELHO

direcção de fotografia cinematographer MIGUEL CRAVO

direcção de arte production designer MIGUEL CRAVO e PEDRO BAPTISTA

direcção de som e composição musical sound and original soundtrack
FILIPE BAPTISTA

equipa //crew



décors // locations



décors // locations



ambiente visual // mood board



ambiente visual // mood board



ambiente visual // mood board



PRIMEIRA FASE (PRÉ-PRODUÇÃO)
- Janeiro-Junho’21
Escrita do guião; casting;
preparativos; contactos; angariação de
fundos

SEGUNDA FASE (PRODUÇÃO)
– Julho-Setembro’21
Ensaios; Rodagem.

TERCEIRA FASE (PÓS-PRODUÇÃO)

– Outubro-Dezembro’21
Montagem/edição; criação da 
sonoplastia; finalização do filme.

QUARTA FASE (DISTRIBUIÇÃO)
– Janeiro’21
Divulgação e distribuição/lançamento 
do filme.

cronograma // schedule

FIRST PHASE (PRE-PRODUCTION)
- January-June’21
Script writing; casting;
preparations; contacts; fundraising

SECOND PHASE (PRODUCTION)
– July-September’21
Rehearsals; shooting.

THIRD PHASE (POST-PRODUCTION)
– October-December’21
Editing; sound composition; 
finalization of the film.

FOURTH PHASE (DISTRIBUTION)
– January’21
Film distribution/release.




