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Produção / Production: Red Desert
Orçamento / Estimated Budget: 80.000 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 50.000 €
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Pós-produção / Post-production

SinopSe / SynopSiS

O rio Lucefece fica no sul de Portugal. Acredita-se que 
o nome do rio derive de Lúcifer, o anjo decaído. Ainda 
hoje, perto do rio é possível encontrar as ruínas de 
um santuário do deus infernal Endovélico. A rodagem 
do filme começou há 14 anos, com uma peregrinação 
a pé de 500km, pelos pés do realizador e personagem 
central do filme, até ao santuário. Com o tempo, o 
filme metamorfoseou-se, migrando de um registo 
experimental, místico, ritualístico e performativo, 
para um registo autobiográfico, antropológico, e 
documental.

The river Lucefece is in the south of Portugal. It is 
believed that its name derives from Lucifer, the fallen 
angel. Even today, near the river you can find the ruins 
of a sanctuary of the infernal god Endovélico. The film 
began 14 years ago, with a 500km walking pilgrimage 
from the director and central character of the film, 
to the sanctuary. Over time, the film metamorphosed 
itself, migrating from an experimental, mystical, 
ritualistic and performative style, to an autobiographical, 
anthropological, and documentary film.

nota de intençõeS / DiReCToR’S noTe

Este é um filme documental, que desagua 
insistentemente no género experimental. O realizador 
é o ator principal, vestindo a sua própria pele e a de 
outros personagens. O filme debruça-se sobre um 
Portugal pré-romano, pleno de mitos e lendas, e um 
Portugal actual, em crise e em luta por se redefinir. 
Durante os 14 anos de rodagem, o realizador/
personagem debate-se com uma série de questões, 

This is a documentary film, which fits insistently in the 
experimental genre. The director is the lead actor, 
playing himself and other characters. The film focuses 
on a pre-Roman Portugal, full of myths and legends, 
and a present Portugal, in crisis and in a struggle 
to redefine itself. During the 14 years of filming, the 
director / character is faced with a series of questions, 
from the change in his perception of his  own cinema, 



Dossier Arché 15

desde a mudança na sua percepção do seu cinema, à 
sua percepção de si, precipitada pelo nascimento de 
dois filhos seus, Antero e Sebastião. O filme assenta 
em várias vertentes, sob um plano celestial e outro 
infernal, albergando cada um deles duas dimensões, 
a real e a mítica. Confronta-se a história e o mito das 
divindades infernais, do deus Endovélico, de origem 
cartaginesa, com trechos de um histórico filme de 
propaganda anti-guerra “No frames no Boundaries”. 
O filme, produzido pela Nasa em 1984, no auge da 
guerra fria entre EUA e União Soviética é narrado por 
um astronauta da missão Apollo 9. Estas constantes 
sobreposições, entre realidade e mito, entre uma 
dimensão celestial e uma dimensão infernal, delimitam 
o amplo universo fílmico. Todas as imagens do filme 
são feitas em 16mm e foram quase todas filmadas e 
reveladas pelo próprio realizador no seu laboratório. 
O filme e a sua dimensão alquímica, as suas imagens, 
a cor ou a preto branco, de variadas emulsões e 
trabalhadas em diversos processos, acrescentam 
um conjunto de texturas impossíveis de obter de 
outra forma. É um filme que se transfigura, mítico, 
místico, alquímico, profético, político, documental e 
autobiográfico. O filme é por isso objecto de reflexão 
de um país e de sua cultura milenar, e do próprio 
realizador sobre si mesmo enquanto personagem real 
e fictícia de seu próprio filme e sua própria vida. 

to his perception of himself, precipitated by the birth 
of his two children, Antero and Sebastião. The film 
rests on several slopes, under a celestial plane and 
another infernal, each having two dimensions, the real 
and the mythical. The history and myth of the infernal 
deities, of the Endovelico god, of Carthaginian origin, 
with excerpts from a historical anti-war propaganda 
film “No frames no Boundaries” are confronted. The 
film, produced by NASA in 1984 at the peak of the Cold 
War between US and Soviet Union is narrated by an 
astronaut of Apollo 9 mission. These constant overlaps 
between reality and myth, between a celestial and an 
infernal dimension, delimit the filmic broad universe. All 
its images are made in 16mm and were almost all filmed 
and processed by the director himself in his laboratory. 
The film and its alchemical dimension, its images, 
the color or the black white, of various emulsions 
and processes, add a set of textures impossible to 
obtain otherwise. This is a transfigured film, mythical, 
mystical, alchemical, prophetic, political, documentary 
and autobiographical. It is therefore the subject of 
reflection of a country and its ancient culture, and of 
the director himself on himself as the real and fictional 
character of his own film and his own life.

RealizadoR / DiReCToR

Ricardo Leite

Ricardo Leite nasceu em 1978 em São Paulo, Brasil. 
Estudou cinema na Escola Superior Artística do 
Porto. Organizou e participou em várias mostras, 
exposições e festivais um pouco por todo o mundo. 
Tendo trabalhado maioritariamente no género 
experimental e em película, finalizou em 2011 o 
documentário Mazagão, a água que volta, apoiado 
pelo ICA e RTP.

Ricardo Leite was born in 1978 in São Paulo, Brazil. 
He studied cinema at Escola Superior Artística do 
Porto. He organized and participated in several shows, 
exhibitions and festivals all over the world. Having 
worked mainly in film in the experimental genre, in 2011 
he finished the documentary Mazagão, the water that 
returns, funded by ICA and RTP.

pRodução / pRoDuCTion

Red Desert Films

A Red Desert Films foi fundada em 2008. Os 
seus filmes ganharam vários prémios e foram 
apresentados em vários festivais, incluindo Clermont-
Ferrand, CPH: DOX, Documenta Madrid, Curtas Vila 
do Conde, Curtas São Paulo, Curtas Belo Horizonte 
entre outros. Enumeram-se filmes como A Praia 
(Doclisboa 2016) e Tarrafal (2016) de Pedro Neves, 
Mãos Cortadas, de Ricardo Leite (2016) entre outros.

Red Desert Films was founded in 2008. Its films 
have won several prizes and have been presented in 
many around the world, including Clermont-Ferrand, 
CPH:DOX, Documenta Madrid, Curtas Vila do Conde, 
Curtas São Paulo, Curtas Belo Horizonte, among 
others. A Praia (Doclisboa 2016) and Tarrafal (2016) 
by Pedro Neves, Mãos Cortadas, by Ricardo Leite 
(2016) are some of its films.
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