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  APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL
O ARQUITETURAS FILM FESTIVAL consiste numa mostra internacional de 
filmes documentais, experimentais e de ficção sobre a temática 
Arquitetura. O programa que tem vindo a ser desenvolvido para 
este festival, desde a sua criação em 2013, alimenta-se das infinitas 
possibilidades de valorização e divulgação da Arquitetura através 
do Cinema e da produção audiovisual em geral. O festival procura 
tirar proveito da ampla rede de contactos entretanto criada entre 
outros festivais de Cinema de Arquitetura espalhados pelo mundo, 
para potenciar a projeção de filmes de grande relevância para 
a divulgação da cultura arquitectónica portuguesa, não só em 
território nacional, como também, e muito especialmente, a nível 
internacional.
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  4ª EDIÇÃO - REHAB NATION
 À palavra reabilitação associamos geralmente um sentimento positivo. 
Especialmente quando aplicada ao contexto da arquitetura ou do ambiente 
construído: implica sempre um processo de regeneração, ultrapassar uma 
condição anterior de abandono ou destruição para dar início a uma nova 
e melhorada etapa na vida de um determinado edifício ou construção. 
Contudo, quando vemos esta palavra aplicada a um momento na vida de 
uma pessoa, normalmente a ela associamos uma condição sempre difícil: 
corresponde a um árduo processo de recuperação de um vício, de uma 
compulsão ou de qualquer tipo de comportamento destrutivo. Neste sentido, 
reabilitação sugere tanto um tratamento como uma penitência. Quando 
aplicamos o conceito de “reabilitação” a toda uma cidade, território ou 
nação, quais são as implicações que a ele podem estão anexadas? Como 
eventuais cidadãos de uma hipotética “nação em reabilitação”, poderemos 
estar condenados a viver num permanente estado de recuperação? Sempre a 
adaptarmos a um qualquer tipo de crise, adversidade ou desafio, mas nunca 
esperando definitivamente superá-los?

Para o programa desta edição, o ARQUITETURAS vai promover filmes 
e debates que explorem a vasta gama de conotações que podem estar 
associados com a expressão “REHAB NATION”. Da reabilitação dos velhos 
centros históricos à gentrificação dos bairros turísticos; da falta de investimento 
na habitação social à construção de novos sentidos de comunidade; 
da privatização do espaço público à emergência de novas formas de 
intervenção urbana. As possibilidades são infinitas e “REHAB NATION” 
funciona como um extenso pretexto para basicamente pensar e debater a 
forma como actualmente vivemos os nossos espaços e as nossas cidades.

O festival terá a sua apresentação no dia 5 de Outubro pelas 16h, integrado 
no programa de abertura ao público do novo edificio do museo MAAT - 
Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia. Como warm up, e em parceria 
com a Roca Lisboa Gallery, o ARQUITETURAS apresentará nos dias 10 e 
11 de Outubro a estreia de dois documentários sobre arquitetos portugueses 
de referência: Álvaro Siza e Carvalho Araújo. A noite oficial de abertura do 
ARQUITETURAS terá lugar no FÓRUM LISBOA (antigo Cinema Roma) no dia 
12 de Outubro pelas 19h, com a exibição do filme “A Propósito de Leixões” 
com banda sonora ao vivo da banda TORTO.
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Durante toda esta edição do festival haverá mais de 20 filmes em Estreia Nacional, 4 filmes em 
Estreia Europeia e 5 filmes em Estreia Mundial. O período para submissão de filmes para integrar 
a competição encontrou-se aberto desde Fevereiro até Maio de 2016 e foram recebidas 135 
produções de 42 países diferentes, o que reflete uma vez mais que a intersecção entre o cinema e 
arquitetura é alvo global de interesse e de investigação.
A entrega de prémios terá lugar na Sessão de Encerramento do ARQUITETURAS -16 de Outubro 
I  Domingo I 21h30 I Fórum Lisboa. Os filmes em competição serão avaliados e premiados dentro 
das respectivas categorias pelo seguinte júri: 

  JÚRI

Licenciada em Arquitetura pela 
Universidade de Coimbra, Doutora 
em Teoria e Prática de Projecto pela 
Universidad Politécnica de Madrid 
com a tese “Brasil, la Reinvención de 
la Modernidad; Le Corbusier, Lucio 
Costa, Oscar Niemeyer”. Actualmente 
vive em Lisboa e no Rio de Janeiro, 
onde desenvolve o seu trabalho 
como curadora, editora e agente 
de projectos culturais. Desde 2010 
é directora da plataforma NOTE 
(www.note.org.pt) - um organismo 
independente, de carácter cultural 
dedicado à divulgação da arquitetura 
através de exposições, conferências e 
publicações.

Licenciado em Design de Produto 
(1996) pela Faculdade de Belas 
Artes de Lisboa, cidade onde 
vive e trabalha. Desde então, tem 
desenvolvido objectos produzidos 
industrialmente bem como séries 
limitadas artesanais, exposições, 
cenários e espaços para empresas 
e entidades como Droog, Schréder, 
Torino World Design Capital, 
experimentadesign, Câmara Municipal 
de Lisboa, Cor Unum, Fábrica Rafael 
Bordalo Pinheiro, Galerie Kreo e o 
coreógrafo Rui Horta.

Arquiteto sediado em Évora, onde 
exerce actividade professional desde 
2012 (Estúdio Quimera). É investigador 
do Centro de História da Arte e 
Investigação Artística (CHAIA) da 
Associacion des Amis de Analecta 
Cartusiana. Publicou vários artigos em 
Portugal, Espanha, França, Inglaterra, 
Finlândia, Marrocos e USA. Fundou 
o grupo Cinema-fora-dos Leões que 
promove ciclos e debates em torno 
do cinema de autor. Actualmente 
é o coordenador do Projecto de 
Investigação intitulado Lugares 
Sagrados: as Cubas da Kûra de Beja 
(Fundação Calouste Gulbenkian).

Director do Doc’s Kingdom - Seminário 
Internacional sobre Cinema Documental 
e professor de Som e Imagem na 
Escola Superior de Artes e Design de 
Caldas da Rainha. Actualmente é o 
programador do 63º Robert Flaherty 
Film Seminar, tendo sido seleccionado 
para programar a edição de 2017 
do histórico seminário norte-americano 
fundado em 1955 por Frances Flaherty. 

Licenciada em Arquitetura pela 
Faculdade de Arquitetura - UTL Lisboa 
(1998), e Mestre em Cenografia, 
pela Central St. Martins - College of 
Arts and Design, Londres (2001). É 
membro Investigador do núcleo Arte.
Crítica.Política, integra o Grupo de 
Investigação em Teoria da Arte, 
Historiografia e Crítica do Instituto de 
História da Arte da FCSH de Lisboa 
desde 2013. Desde 1997 mantém 
prática individual de arquitetura 
e cenografia colaborando com 
gabinetes de arquitetura em Lisboa, 
entre os quais Falcão de Campos 
e Gonçalo Byrne, Aires Mateus, 
Fernando Salvador e Margarida 
Grácio Nunes; a nível internacional, 
colabora com Erick van Egeraat 
Architects. Desde Março de 2016 
colabora com a KWY em projetos de 
diversas áreas disciplinares.

Investigador no centro de pesquisa 
DINAMIA’CET em mudança 
socioeconômica e no território do 
Instituto Universitário de Lisboa. Detém 
uma pós-graduação em Estudos 
Urbanos do Instituto Universitário de 
Lisboa, onde está agora no programa 
de doutoramento. Atualmente trabalha 
para a Fundação Aga Khan Portugal, 
concentrando-se em questões como a 
participação, governação, educação, 
juventude, diversidade e pluralismo. 
Também tem trabalhado como 
conselheiro, freelancer e voluntário 
com organizações e grupos informais; 
muitas vezes dá palestras sobre a 
regeneração urbana, gentrificação, 
os bens comuns, e o papel das artes 
e da cultura no desenvolvimento 
urbano. E faz parte membro da Rede 
Internacional de Pesquisa e Acção 
Urbana (INURA).

BÁRBARA SILVA

FERNANDO BRÍZIO

LUÍS FERRO

NUNO LISBOA

GABRIELA RAPOSO ANTÓNIO BRITO GUTERRES
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  FESTIVAL DE CINEMA 
  E ARQUITETURA CONVIDADO

ISTANBUL INTERNATIONAL ARCHITECTURE 
AND URBAN FILMS FESTIVAL (Turquia)

Desde a sua criação em 1954, a Ordem dos Arquitectos de Istambul realiza 
uma ampla gama de eventos culturais focados no desenvolvimento da cultura 
arquitectónica, na preservação do património histórico e na melhoria da 
qualidade de vida. Com o objectivo de salientar estes esforços tem sido 
promovida, desde 2007, uma organização intitulada “Istanbul International 
Architecture and Urban Films Festival”. Esta organização trabalha no sentido 
de garantir a participação de toda a diversidade de disciplinas que estão 
interessadas nesta área, com ênfase na arquitetura. 
       
O festival está programado no âmbito do “Architecture and Urban Festival”, 
realizado pelo ramo da Ordem de Arquitetos de Istambul, por ocasião do “Dia 
Mundial da Arquitetura”. Este dia é celebrado em massa por todo o mundo na 
primeira Segunda-feira do mês de Outubro.  

O âmbito do festival abrange filmes realizados no tipo documentário e 
animação. Os filmes que tenham participado no festival da Turquia e no exterior, 
e que foram bem sucedidos na eliminação preliminar, são exibidos ao público 
e dá-se lugar a uma competição entre filmes. Além disso, a fim de incentivar 
o intercâmbio de ideias entre os participantes, várias conversas e actividades 
podem também decorrer ao longo do evento. 

Este ano foram exibidos em Istambul sete filmes - como parte dos eventos anuais 
paralelos da Urban Dreams Works - premiados do Arquiteturas Film Festival 
Lisboa 2015.  Para promover esta parceria e intercâmbio entre festivais e usu-
fruir de uma maior visibilidade internacional o Istanbul International Architecture 
and Urban Films Festival escolheu quatro filmes para serem exibidos nesta quarta 
edição do festival em Lisboa no âmbito do tema Rehab Nation

(Selma Erdem, Istanbul International Architecture and Urban Films Festival)

HAN I INN

Komşu Komşu Huu! I Hey Neighbour! 

Koro I The Choir 

Aşağı Yukarı Galata I Up and Down Galata 

Salientando a importância da protecção do património, Inn investiga com 
sucesso diversas questões de propriedade através da história de um edifício 
comercial, do século XVII, na Península Histórica de Istambul.

Hey Neighbour! cativa o espectador com os seus personagens criativos associados ao 
conflito das lutas de classes sociais desencadeadas pela transformação urbana.

The Choir é um símbolo de amizade que suplanta as diferenças culturais. Uma 
das mais antigas igrejas do mundo situ-ada numa província cosmopolita no 
Sudeste da Turquia, em Hatay, representa um verdadeiro exemplo de paz.

Uma antiga livraria no bairro Galata testemunhou as mudanças nos valores sócio-culturais 
que haviam sido representados por lugares. Estes lugares foram também os símbolos da 
diversidade cultural em Istambul. Este relato revela os factos históricos e incidentes que 
perturbam tais lugares, bem como os valores que partilham.
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  WARM UP

Uma conversa sobre arquitetura com Álvaro 
Siza Vieira  - Arquiteto, socialista 
e fumador inveterado.

Com presença do realizador 
Primeiro mini-documentário do Atelier 
Carvalho Araújo. Integrados no Projeto 
CAdentro, estes mini-documentários têm 
como objetivo construir um olhar diferente 
sobre as dinâmicas e processos que marcam 
a evolução natural de qualquer projeto, 
fugindo de imagens que traduzem ideias 
pré-concebidas e que imputam a qualquer 
edifício uma noção errada de perfeição 
e infalibilidade. Queremos mostrar que a 
arquitetura também pode ser entendida 
através das pessoas e que cada edifício 
funciona com um organismo vivo. Porquê 
voltar ao GNRation? O GNRation foi 
pensado desde o início como um projeto 
inacabado, um edifício cujas especificidades 
lhe permitiriam evoluir no tempo e cujas 
dinâmicas deveriam resultar de atos mais 
ou menos espontâneos de apropriação. É 
importante para nós perceber como é que 
o edifício se foi adaptando às diferentes 
necessidades e sobretudo compreender 
como se desenrolou todo o processo de 
pós-ocupação do edifício. É importante (re)
conhecer o GNRation através do olhar das 
pessoas que dele se apropriam.

Having a Cigarette with Álvaro Siza 
Iain Dilthey I 2016 I Alemanha I 52’

(Re)GNRation 
Carvalho Araújo I 2016 I Portugal I 43’

ROCA LISBOA GALLERY

10 OUTUBRO I SEGUNDA I 19:00 11 OUTUBRO I TERÇA I 19:00 

(Estreia Portuguesa)

  SESSÃO DE APRESENTAÇÃO

Apresentação do tema e programa da edição 2016 
do ARQUITETURAS FILM FESTIVAL, seguida da exibição 
do filme BLOCKCHAIN do colectivo Space Caviar.

Blockchain é um docudrama digital situado 
no universo ilimitado do Minecraft. O filme 
segue o fantasma de Walter Gropius num 
derivar alargado dentro de dez dos mundos 
do jogo, obscurecendo-o  à medida que ele 
pondera os fundamentos sociais e políticos 
da criatividade. Fragmentos de conversas 
com os criadores de mapas e servidores, 
memórias do passado, observações, 
especulações e conjecturas de um dos 
grandes utopistas do século XX, que se 
cruzam com um universo digital transnacional 
em que a aprendizagem, trabalho e o jogo 
são todos mediados pela forma básica 
do bloco.

Space Caviar é um estúdio de 
arquitetura e investigação que trabalha 
a intersecção do design, tecnologia, 
política e a esfera pública. Fundado 
por Joseph Grima e Tamar Shafrir, 
o escritório usa trabalho construído, 
exposições, publicações, escrita e 
filmes para investigar e documentar 
modos contemporâneos de habitação 
e espacialização da prática social e 
política. O trabalho dos Space Caviar já 
foi exibido na Bienal de Arquitetura de 
Veneza, no Victoria and Albert Museum, 
Bienal Interieur, Vitra Design Museum 
e no Museu de Cinema de Munique, 
entre outros.
www.spacecaviar.net

BLOCKCHAIN
Space Caviar
Joseph Grima and Martina Muzi I 2016 I Itália I 35’ I EP

MAAT (Sala de projeções, central Tejo)

5 OUTUBRO I QUARTA I 16:00 

(Estreia Mundial)

Sponsered by
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FILMES FORÚM LISBOA

  NOITE DE ESTREIA

Com a presença dos realizadores e do arquiteto Luis Pedro Silva
“A Propósito de Leixões” é um olhar sobre o porto de Leixões – desde que há imagens em 
movimento do porto até aos dias de hoje e da construção do edifício do Novo Terminal de 
Cruzeiros e Centro de Investigação do Mar da Universidade do Porto. Resultado de uma 
encomenda para assinalar a inauguração do novo edifício, o filme está dividido em duas partes: a 
primeira, baseada numa profunda pesquisa de arquivo, olha o processo de construção e expansão 
do porto e a sua atividade através dos tempos; a segunda, olha a construção do edifício tendo por 
base um timelapse (com 156 mil fotografias) em paralelo com imagens da diversa actividade do 
porto. O filme é acompanhado pela banda sonora ao vivo da banda Torto.

Os Torto nunca caminharam direito — o exercício musical do trio que junta Jorge Coelho, Jorge 
Queijo e Miguel Ramos torce a formação tradicional com harmonias desafiantes e melodias 
que não primam pelo familiar. É na tensão que se resolvem, e na dissonância que se cantam e 
encantam, criando uma linguagem desconcertante que envolve e desenvolve nos seus próprios 
termos, mas com frequências que todos partilhamos. Os Torto suspendem-se sem nunca cair, e 
revelam-se contadores de estórias como poucos instrumentistas: fluentes e fluído.
loversandlollypops.bandcamp.com/album/escabroso

A PROPÓSITO DE LEIXÕES
André Valentim Almeida e Paulo Martins I 2016 I Portugal I 35’

12 OUTUBRO I QUARTA I FÓRUM LISBOA

I 19:00 

I 21:00 

APRESENTAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO ARQUITETURAS 
POR SOFIA MOURATO

APRESENTAÇÃO DO TEMA REHAB NATION 
POR ANTÓNIO BRITO GUTERRES

I 20:00 
PAUSA PARA COCKTAIL

I 19:15 
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13 OUTUBRO I QUINTA

Iselsa e Cathy são escolhidas, juntamente 
com 150 famílias, para fazer parte de 
uma experiência social: são inseridas num 
bairro de classe média em Valparaiso, 
no Chile. Como líderes comunitárias e 
amigas, têm trabalhado em conjunto no 
projeto de integração num bairro onde 
foram rejeitadas por serem consideradas 
potenciais delinquentes. 74m2 observa a 
luta para obter as suas casas, a integração 
com a vizinhança e o desafio de superarem 
as divergências profundas herdadas através 
deste processo. Se não o fizerem, o bairro 
pelo qual têm lutado há mais de seis anos 
vai ser posto em risco. O projeto é do atelier 
chileno Elemental.

74m2 (EP)
Paola Castillo, Tiziana Panizza, Soledad Silva I 2012 I Chile I 68’ 

(Seleção Oficial)

I 19:00 Casa é a unidade de referência da vivência dos espaços que nos rodeiam 
e o modo como os habitamos e os percorremos é a expressão de quem 
somos. A habitação social, particularmente em Portugal, tem sido sempre 
uma reação a uma emergência, quer das pessoas que se deslocam do 
campo para a cidade, ou das pessoas que vêm das ex-colónias. Com os 
números avassaladores de refugiados, que procuram actualmente uma nova 
casa e uma nova identidade, qual é o significado e o papel da habitação 
social hoje?

DEBATE REHAB NATION #1 — FAMÍLIA:
Casa como unidade mínima 

Com: Ana Vaz Milheiro (Arquiteta, professora e investigadora)  
        Isabel Raposo (Arquiteta, professora e investigadora)
        Jorge Mealha (Arquiteto, professor e investigador) 
        Tiago Mota Saraiva (Arquiteto, Ateliermob)

Com presença do realizador 
“Aspirações Urbanas”  é uma perspetiva 
sobre a pluralidade dos modos de vida 
urbana em Maputo, desafiando a ideia 
persistente de que  a  cidade  está  dividida  
em duas  partes  desiguais,  e de que  o  
antigo “ cimento” corresponde  a  uma 
urbanidade normativa que está em falta no 
resto da área urbana. O filme foi realizado 
com uma equipa de alunos do quarto 
ano do Bacharelado em Jornalismo na 
Escola de Comunicações  e  Artes  (ECA) 
da  Universidade  Eduardo  Mondlane em  
Maputo, Moçambique.  Foi  produzido 
no  âmbito de um projecto de  investigação 
intitulado Aspirações  Urbanas em 
Moçambique  Colonial/Pós-Colonial:  O  
Governo da  Divisão Desigual de  Cidades,  
1945-2010,  financiado  pela  Fundação  
para  a Ciência  e  a  Tecnologia  (FCT) do  
Ministério da Educação  e Ciência.

Aspirações Urbanas (EM)
Tiago Castela I 2016 I Portugal I 21’

(Competição Novos Talentos) 

Qual o melhor lugar onde eu gostaria de 
mostrar o meu trabalho? Ecoando a sua 
exposição no Palácio De Versalhes, o 
artista Xavier Veilhan abre as portas de sete 
casas modernistas, da Califórnia à Europa. 
Através das suas obras contemporâneas, 
o artista cria um diálogo com a arquitetura 
singular destes lugares. Architectones de 
Xavier Veilhan surge nesta nova aventura e 
explora o processo criativo, as exposições 
e performances. O artista apropria 
a arquitetura e ressuscita estas casas 
emblemáticas oferecendo assim uma nova e 
ultra-contemporânea visão do modernismo. 

Com presença do realizador
O retrato de uma casa sem paredes de 
suporte. Uma arrojada cúpula de betão, 
um espaço aberto - no seio das bizarras 
formações rochosas de uma acidentada 
costa de granito avermelhado. A casa 
pertencia à actriz Monica Vitti e ao 
realizador Michelangelo Antonioni. O vazio 
da “cúpula” e a qualidade deserta do lugar 
são o ponto de partida para especular 
aparentemente de forma aleatória, figuras 
entram na imagem e posteriormente na 
cúpula, e até hoje, a utopia de um conceito 
alternativo de viver parece flutuar acima 
da sua forma.

Architectones by Xavier Veilhan (EP)
François Combin I 2015 I França I 68’

La Cupola (EP)
Sattel Volker I 2016 I Alemanha I 40’

I 21:00 

(Competição Internacional) 
(Competição Internacional) 
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14 OUTUBRO I SEXTA

APRESENTAÇÃO DE TESES

I 19:00

I 18:00

Estate é um retrato comovente de uma 
comunidade que luta por sobreviver num 
projeto de habitações públicas emparedadas 
em Londres, há muito previstas para 
demolição. O filme profundo de Andrea 
Zimmerman transporta-nos magistralmente, à 
semelhança de um sonho, para um mundo 
perdido de desajustados, excluídos e 
sobreviventes, que a realizadora filma com 
amor e ternura pungentes. 

Estate, a Reverie (EP)
Andrea Luka Zimmerman I 2015 I Reino Unido I 83’

(Seleção Oficial)

Com presença do realizador 
A cidade distópica de Penúmbria foi fundada 
há duzentos anos, num istmo distante — um 
lugar de solos áridos, mares furiosos e clima 
violento. Penúmbria deve o seu nome à 
nebulosidade e sombras quase permanentes. 
Um dia, os seus habitantes decidiram sair, 
oferecendo a cidade ao tempo. Esta é a 
história de um lugar inabitável.

Penúmbria
Eduardo Brito I 2016 I Portugal I 9’

(Competição Nacional)

A indústria turística está a ocupar o centro da cidade e a empurrar os 
habitantes locais para fora dos seus bairro, devido à prática de preços 
inflaccionados de habitação e serviços. Ao mesmo tempo, a dinâmica 
gerada pelo turismo tem um papel activo na reabilitação dos nossos 
centros urbanos, actuando onde as câmaras municipais e os donos 
originais não podiam e/ou não actuavam. 
O que está a acontecer em Lisboa, actualmente, e o que podemos 
aprender com a experiência de outras cidades?

DEBATE REHAB NATION #2  — COMUNIDADE: 
Bairro como relação de vizinhança 

Com: Helena Roseta (Arquiteta, Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa)
        Fabiana Pavel (Arquiteta e investigadora)
        Gonçalo Folgado (Arquiteto)
        Jorge Silva Macaísta Malheiros (Geógrafo, professor e investigador)

1 - Arquitetura e Cinema: A vivência do espaço arquitetónico através do cinema 
     Vera de Matos Beltrão

A presente dissertação tem como objectivo estudar a influência do cinema no processo criativo 
da obra arquitetónica e o papel da arquitetura na leitura da obra cinematográfica. As relações 
abordadas estabelecem-se a partir dos conceitos comuns às duas formas de arte, inerentes à sua 
concretização. Entre um alargado número de exemplos que ilustram a evolução de ambas as 
disciplinas ao longo do século XX, optou-se por estudar obras que, através dos seus conceitos, 
demonstrassem temáticas semelhantes. Deste modo, e a partir da obra de Le Corbusier, Vertov; 
Koolhaas, Antonioni; Nouvel e Wenders, propõe-se um estudo entre as duas formas de arte que, 
em primeiro lugar declare as suas possibilidades; em segundo, que coloque questões através da 
constatação de conjunturas e, em terceiro lugar, que proponha respostas de modo a promover 
modos de viver específicos.

2 - A Influência do Cinema na Arquitetura Europeia: dos anos 10 aos anos 30 do Século XX 
    Susana Maria Tavares dos Santos Henriques

A presente investigação tem como objectivo estudar a influência do cinema europeu, na arquitetura 
europeia no início do século XX, entre os anos 10 e 30. Inerente à sua própria condição, é 
indiscutível a relação da arquitetura com as grandes revoluções do século XIX e início do século XX. 
Se por um lado, o início do século XX mostra a arquitetura como uma arte consolidada sempre em 
expansão e evolução, por outro, mostra o cinema como uma arte emergente.

Procuraram-se obras de arquitetura que, durante a pesquisa, se elegeram como exemplos dessa 
influência. Villa Noailles, de Robert Mallet-Stevens, Villa Savoye, de Le Corbusier e Villa Müller, de 
Adolf Loos. Na análise in loco das obras arquitetónicas eleitas, estabeleceram-se relações com: o 
visionamento de filmes emblemáticos – relacionados directamente com as obras acima mencionadas 
–; leituras de obras bibliográficas de referência e de textos escritos por arquitetos da época – 
nomeadamente os arquitetos autores das obras acima referidas. É este olhar sobre a arquitetura e a 
influência do cinema que este estudo visa testemunhar.
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15 OUTUBRO I SÁBADO
I 11:30

Depois da crise em 2008, parecia que o 
desenvolvimento urbano havia chegado 
a um impasse por algum tempo. Mas  
para algumas pessoas, os terrenos vazios 
pareciam implorar para serem colocados 
em bom uso. O estaleiro abandonado De 
Ceuvel era um destes lugares. Em 2012, 
um grupo multidisciplinar tomou a iniciativa 
de transformar esta pedaço de terra vazia 
e poluída num local de trabalho e reunião. 
Provando que não é preciso dinheiro para 
desenvolver uma área, eles decidiram 
usar uma abordagem DIY (do-it-yourself) e 
construir escritórios a partir de um material 
residual muito comum na Holanda: a sucata 
das casas-barco. Urban Tides documenta a 
realização do sonho de um estranho grupo 
de visionários urbanos e como os seus 
inesperados efeitos colaterais vão realçando 
desafios que são familiares a cidades 
e comunidades em todo o mundo.

Com presença do realizador e 
apresentado por Marc Gaulemans
Lisboa tornou-se numa das cidades 
europeias com um dos maiores crescimentos 
de turismo. Em Abril de 2016, Stadslab 
(Urban Design Laboratory da Universidade 
de Tilburg - Amsterdam) organizou uma 
Masterclass internacional sobre City 
Making & Tourism Gentrification focado 
na intervenção urbana no bairro da 
Mouraria. Original bairro mouro do séc.
XIII manteve-se até hoje como área central 
marginal, multicultural e pobre. Hoje em 
dia, partes da Mouraria são afetadas pelo 
turismo: os preços baratos dos imóveis e a 
proximidade com outros destinos turísticos 
levantam reais hipóteses de que a Mouraria 
em breve enfrentará um grande afluxo de 
investimentos turísticos. A oportunidade é o 
seu desenvolvimento económico, mas o risco 
é a perda da sua identidade. Este filme foi 
produzido por Stadslab, Academia Cidadã, 
Largo Residências e Arquiteturas Film Festival.

Urban Tides (EP) 
Simone Eleveld I 2015 I Holanda I 39’

Em Breve Estarás Aqui (EM)
Fábio Petronilli I 2016 I Holanda I Portugal I 38’

(Competição Novos Talentos)

I 21:30

“Librairie de Pera” foi uma das mais antigas 
livrarias de Istambul. Localizada em Galata, 
a livraria reflectia a verdadeira cultura 
cosmopolita do bairro quase durante um 
século. Em 2013, a livraria foi encerrada 
como resultado de uma transformação 
urbana em curso. Através da história da 
livraria, somos convidados a testemunhar 
as alterações demográficas de Galata 
ao longo tempo. Captamos a natureza 
contemporânea deste processo através 
de moradores locais, artesãos, lojistas e 
trabalhadores diários de “Yüksekkaldırım”.

Up and Down Galata (EP)
Cagan Duran, Ali Uluç Kutal I 2015 I Turquia I 80’

(Seleção Oficial — Festival convidado: Turquia)

Büyük Valide Han é um legado Otomano do 
séc. XVII situado em Eminonu. Foi submetido 
a muitas intervenções que deixaram danos 
na sua estrutura arquitectónica. Mesmo 
actualmente nenhum cuidado especial é tido 
para a sua preservação. A sua estrutura vai 
desvanecendo dia após dia. Quanto tempo 
mais poderá este lugar sobreviver?

Han
Çağrı İşbilir I 2015 I Turquia I 20’

(Seleção Oficial — Festival convidado: Turquia)

BOAS PRÁTICAS - Estórias que ligaram clientes e arquitetos
Mesa-Redonda e Visionamento de Filmes

I 15:00

(Competição Internacional)
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Ver Artes/Arquitectura foi um programa quinzenal da RTP2 decorrido de 1992 a 1996. Deste fez 
parte Arquitectura sem Arquitectos, um conjunto de programas sobre os arquitetura clandestina com 
autoria de Manuel Graça Dias e realização de Edgar Feldman. Uma conversa em retrospectiva até 
aos tempos modernos.

MASTERCLASS: Arquitectura sem Arquitectos
Manuel Graça Dias + Edgar Feldman com moderação de João Sequeira 

I 17:00

Desde os anos 1970 que mágicos, 
fantoches e artistas de circo de Nova Deli 
chamam à favela Kathputli Colony de sua 
casa. No ano passado, o governo emitiu 
licenças de relocalização para os moradores 
da colónia; a favela será demolida e 
destruída para futuro desenvolvimento. 
Experiencie as últimas reminiscências de uma 
cultura nascida da arte popular e moldada 
pela pobreza.

Com presença do realizador 
Os ocupantes de um luxuoso edifício alto  em 
Santos , Brasil, partilham uma característica 
fora do comum: estão mortos . Memorial 
Necrópole Ecumênica é o cemitério mais alto 
do mundo.
Como grande parte do mundo , os densos 
centros urbanos do Brasil estão sem espaço. 
Quando o constructor magnata Pepé Altustut 
abriu o Memorial em 1983 , foi originalmente 
uma experiência e uma resposta prática 
ao contexto circundante.  Desde então o 
Memorial tornou-se um enorme sucesso, que 
em breve será o edifício mais alto em Santos, 
e um gerador de tendências global. Mas para 
Pepe , tornou-se ainda mais profundo como 
um lugar de passagem para a outra vida . 
Refletindo sobre as ideias de legado pessoal 
e público, A Tomb With a View visualiza 
um futuro que já chegou, da morte entre 
as nuvens.

Um jovem casal embarca numa excursão 
a uma ilha próxima a Istambul. Eles ficam 
cativados pela paisagem urbana sem fim 
e afundam-se numa contemplação sobre a 
decadência urbana. Viver numa selva de 
betão é o seu futuro.

Ao habitarem a “8 House” construída pelo 
arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels em 
Copenhaga, Ila Beka & Louise Lemoine 
contam a sua experiência subjetiva desta 
experiência d cidade vertical.
Como um jogo de Lego, o filme constrói uma 
coleção de histórias,  todas elas interligadas 
pela sua relação ao edifício questionando 
a capacidade da arquitetura de criar uma 
felicidade coletiva.

Tomorrow We Disappear (EP)
Jim Goldblum, Adam M. Weber I 2014 I EUA I 80’

A Tomb With A View (EE)
Ryan Noth I Canadá I 2015 I 8’

Cosmorama (EP)
Eren Aksu I 2015 I Alemanha I 8’

The Infinite Happiness (EP)
 Ila Bêka and Louise Lemoine I França I Dinamarca I 2015 I 85’

(Seleção Oficial)
(Competição Internacional)

(Competição Internacional)

(Seleção Oficial))

I 19:00

I 21:30

Existem territórios dentro da cidade metropolitana que têm vindo a crescer de forma espontânea e 
independente, com mudanças de uso, sem planeamento urbano ou social adequados. Os centros 
das cidades são agora para os turistas e os territórios marginais dentro da área metropolitana são 
agora territórios de oportunidade para os moradores. Quais são as dinâmicas que esta nova vida 
traz para a cidade, e como podemos aprender com estas experiências?

DEBATE REHAB NATION #3 — SOCIEDADE: Cidade como Infraestrutura

Com: Teresa Valsassina Heitor (Arquiteta, professora e investigadora)
        Inês Lobo (Arquiteta, professora e investigadora)
        Brito Guterres (Sociólogo, professor e investigador)
        Pedro Campos Costa (Arquiteto)
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16 OUTUBRO I DOMINGO
I 14:00

I 15:00

Presença do Realizador
O filme investiga o estado atual da 
arquitetura construída ou reconstruída no 
rescaldo do tsunami do Oceano Índico 
de 2004 nos cinco países mais afetados 
Tailandia, Aceh / Indonésia, Sri Lanka, 
Maldivas e Índia. Documenta os efeitos 
a longo prazo do desastre através de 
conversas com sobreviventes, testemunhas, 
trabalhadores humanitários e pessoal 
de resgate, analisando a forma como a 
enchente de dinheiro proveniente da ajuda 
humanitaria transformou as regiões afetadas, 
reconstruindo e rehabilitando economias 
locais e comunidades.

Tsunami Architecture (EP) 
Heidrun Holzfeind, Christoph Draeger I 2012 I Austria I 60’

Apresentação dos resultados do workshop de cinema – DISASTER MOVIE lecionado por Christoph Draeger. 

(Seleção Oficial)

Um retrato que se centra numa instalação 
remota de barracas e casas auto-construídas, 
localizado nas dunas da costa noroeste da 
Inglaterra, perto de Barrow-in-Furness. O 
filme explora a topografia social e ecológica 
desta comunidade marginal. Localizada 
numa periferia rural, à beira-mar, e com uma 
paisagem industrial envolvente, este lugar 
único é um exemplo de um desenvolvimento 
territorial: as casas improvisadas construídas 
no início do século XX, em lugares negli-
genciados, marginais e ocupados, em 
resposta à crescente urbanização e 
dificuldades financeiras.

Last Acre (EP)
Nick Jordan I 2016 I Reino Unido I 11’

(Competição Internacional)

Presença do Realizador
La Paz, capital da Bolívia, funde-se com a 
montanha a 3500m. Inaugurado em 2014, 
“Cable Car La Paz”, o maior sistema de 
teleférico do mundo, atravessa a cidade 
de um  lado ao outro, facilitando a vida de 
milhares de cidadãos, como alternativa a 
uma rede de transportes públicos pobres e a 
um trânsito caótico. Um trabalho fascinante 
de engenharia, entre a terra e o céu, 
ligando a área mais rica (La Florida) da 
cidade à mais pobre (El Alto). Ao longo da 
viagem entre as duas extremidades da linha, 
o filme faz uma “exploração” democrática 
da cidade. Esta nova oportunidade de ver a 
cidade de cima traz um verdadeiro momento 
de lazer e renovação da ideia que os 
cidadãos têm da sua própria cidade. 

Teleférico La Paz (EM)
Carlos Gomes I 2016 I Bolivia I 32’

(Competição Nacional)

I 17:00

Presença do produtor Simon K.Chiu 
Frei Otto: Spanning the Future é um filme 
sobre a vida e obra de Frei Otto, relatado 
pelas suas próprias palavras e por aqueles 
que ele inspirou. A sua visão da relação 
fundamental da arquitetura com as forças 
naturais é a base da arquitetura de hoje. À 
medida que a tecnologia avança, os seus 
métodos são cada vez mais adoptados, 
assim como os seus conceitos filosóficos 
sobre a resolução dos problemas mais 
urgentes do mundo. Apresentando Zaha 
Hadid  e Frei Otto, numa das últimas 
entrevistas concedidas antes do seu 
falecimento, este filme leva os fãs de 
arquitetura numa viagem através da história 
que inspira o mundo de amanhã.

Frey Otto: Spanning the Future (EP)
Joshua V. Hassel I 2016 I EUA I 60’

(Seleção Oficial)

Com presença do realizador 
Das silenciosas sombras às linhas que 
atravessam ideias e obra do arquiteto 
Wandenkolk Tinoco.

Wandenkolk (EP) 
Bruno Firmino I 2015 I Brazil I 18’

(Competição Novos Talentos)
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O filme de animação “DLRG” examina um 
dos edifícios notáveis do pós-guerra Berlin. 
Projetado pelo arquiteto Ludwig Leo, foi 
concluído em 1973 e serviu o alemão Life 
Saving Association (DLRG), tanto como 
uma base para operações terrestres e 
de salvamento como de armazenamento 
de inverno para os seus barcos. O filme 
visualiza os mecanismos inventivos e 
relações espaciais complexas desta obra 
única da arquitetura através de animações 
de partes dos desenhos originais de Leo.

DGLR (EP)
Antje Buchholz, Sven Flechsenhar & Maja Weyermann I 2013 I 
Alemanha I 12’

(Competição Novos Talentos)

O cientista James Lovelock (autor da teoria de Gaia) indica um desenvolvimento diferente 
da ideia de sustentabilidade, partindo da premissa de que é impossível salvar a terra ou 
prever como esta se irá transformar. A única possibilidade realista é que passemos a viver 
em cidades auto-climatizadas e auto-reguladas, em que o ser humano, eventualmente, se 
irá fundir com a máquina para obter uma melhor funcionalidade. Podem cidades e as suas 
comunidades realmente aprender com a natureza e viver organicamente como entidade 
biológica, e neste caso que alterações terá o papel do arquitecto?

DEBATE REHAB NATION #1 - HUMANIDADE: 
Território como Gaia

Com: Ana Filipa Ribeiro Ramalhete (Geógrafa, professora e investigadora)
        João Santa-Rita ( Arquiteto, Presidente da Ordem dos Arquitectos )
        Luís Álvares Rosmaninho (Arquiteto, professor e investigador)

I 21:30
Cerimónia de entrega de prémios AFFL’16

FILMES CINEMA 
CITY ALVALADE
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13 OUTUBRO I QUINTA

Com presença do realizador
Em 1992, uma onda de refugiados da 
guerra na Bósnia e Herzegovina chegou à 
Dinamarca. Com os campos de refugiados 
completamente lotados, a Cruz Vermelha 
encaminhou um navio gigante para os 
canais de Copenhaga. O navio, Flotel 
Europa, tornou-se um lar temporário para 
milhares de pessoas à espera de decisões 
sobre as suas solicitações de asilo. En-tre 
elas estava um rapaz de 12 anos, Vladimir, 
que fugiu de Sarajevo juntamente com a sua 
mãe e irmão mais velho. A família passou 
dois anos no limbo do Flotel Europa. Duas 
décadas depois, Vladimir Tomic leva-nos 
numa viagem de crescimento neste navio 
cheio de ecos da guerra - e outras coisas 
que compõem uma adolescência. A história 
do crescimento de Vladimir é justaposta com 
material de arquivo VHS pessoal registado 
por refugiados que compartilharam o “vácuo 
espaço-tempo” de Flotel. 

Rosel, é o nome de um bairro perto da 
cidade de Caen, na Normandia, mas 
também é uma casa. Casa da família. 
Esta casa foi comprada no início do século 
XX pelo meu bisavô e vai ser vendida em 
breve. É uma pena. Eu tento dar a conhecer, 
por trás da porta fechada, a ligação entre 
o edifício os seus habitantes através de 
arquivos de família e objectos da casa. 
O voice-over penetra no espaço teatral 
da casa: um corpo real, que fala sobre 
seus sentimentos de harmonia ou rebelião, 
amizade ou desencanto com o ser humano 
que lá viveu. Desde a sua idade áurea até à 
sua queda, culminando no abandono.

Flotel Europa
Vladimir Tomic I 2015 I Dinamarca, Sérvia e Montenegro I 70’

Rosel (EP)
Alexane Perrin I 2015 I França I 15’

(Competição Internacional) 

(Novos Talentos) 

I 19:30 

14 OUTUBRO I SEXTA 15 OUTUBRO I SÁBADO

Com presença da realizadora 
Encontros entre pessoas, conversas e 
situações do quotidiano. Um discurso sem 
compromissos, às vezes nervoso, outras 
vezes tímido. Estas são as vozes ouvidas por 
acaso, contando seus pequenos contos que 
a imagem desvenda: ensaiando mundos 
que são casa-ser (ou ser-casa). Neste fluxo, 
entramos em territórios instáveis, lugar da 
obra-do-ser em progresso - a casa interior de 
cada um de nós.

Com presença do realizador
Ao longo do século passado, a destruição 
cultural operou resultados catastróficos em 
todo o mundo. Esta guerra contra a cultura 
não acabou - tem vindo a crescer. Na Síria 
e no Iraque, o “ berço da civilização “, 
milénios de cultura estão a ser destruídos. O 
impulso para proteger, salvar e reconstruir 
acompanhou as etapas da destruição. 
Legislação e política têm desempenhado 
um papel importante, mas os indivíduos 
heroicamente lutam contra, arriscam a perder 
as suas vidas para proteger não apenas 
os outros seres humanos, mas a nossa 
identidade cultural - para salvar o registro de 
quem somos. Baseado no livro de mesmo 
nome de Robert Bevan, The Destruction of 
Memory  conta toda a história - olhando não 
apenas para as acções em curso do Daesh 
(ISIS) e outras situações contemporâneas, 
mas revelando as decisões do passado que 
permitiram que a questão permanecesse 
oculta nas sombras durante muitos anos.

Com presença do realizador
Thriller sobre crime, extorsão e corrupção. 
Baseado numa estética Noir, este filme conta 
a história de um detetive particular e o seu 
parceiro que se envolvem em esquemas de 
extorsão. Mas numa sociedade dominada 
pela máfia da construção, a aposta pode 
ser demasiado alta. Vereadores, empreiteiros 
e femme fatales dificilmente podem ser 
derrotados nesta mesa de jogo.

A Casa ou Máquina de Habitar
Catarina Romano I 2016 I Portugal I 12’

Destruction of Memory (EP)
Tim Slade I 2016 I USA, Australia I 85’

Ornamento e Crime
Rodrigo Areias I 2015 I Portugal I 90’

(Competição Nacional)

(Competição Internacional)

(Competição Nacional)

I 19:30 I 19:30 
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FILMES CINEMATECA PORTUGUESA

13 OUTUBRO I QUINTA
I 19:00 

O ciclo Os Filmes de Charles e Ray Eames, composto por duas sessões, consiste numa 
oportunidade única para ver e debater algumas das mais singulares experiências dos Eames com 
as imagens em movimento - medium que o duo explorou como parte integrante do seu processo 
de design, usando-o não só como veículo para transmitir uma mensagem, mas também como 
ferramenta para a descoberta e desenvolvimento de novas ideias. O seu lema “Fazer o melhor, 
para a maioria, por menos” ainda hoje permanece incrivelmente pertinente.

A primeira sessão, às 19h00, consiste na projecção de alguns dos seus filmes mais emblemáticos, 
alguns deles raramente vistos, realizados entre as décadas de 1950 e 1970, e cujas temáticas 
variam desde as investigações dos Eames em torno da comunicação visual, aos seus estudos 
poéticos sobre rituais do quotidiano até às diversas comissões para grandes clientes corporativos.

A segunda sessão, às 21h00, desenrolar-se-á em torno de uma conversa visual entre Eames 
Demetrios (neto de Charles e Ray Eames, Director de Eames Office) e Eric Schuldenfrei (autor de 
The Films of Charles and Ray Eames: A Universal Sense of Expectation; Routledge, 2014), com 
moderação de Justin Jaeckle. Ilustrada por imagens e excertos de filmes, a conversa irá sobretudo 
explorar o uso pioneiro do filme no trabalho dos Eames como um meio para gerar e transmitir 
conhecimento, assim como o aproveitamento que fizeram dos media para promover as suas 
próprias visões sobre o habitar, a política e hollywood.

Com curadoria de Justin Jaeckle com Alexandra Areia, Os Filmes de Charles e Ray Eames resulta 
de uma colaboração entre Arquiteturas Film Festival, Cinemateca Portuguesa e MAAT - Museu de 
Arte, Arquitetura e Tecnologia. Este ciclo é parte integrante do Arquiteturas Film Festival 2016 e do 
programa paralelo da exposição do MAAT, The World of Charles and Ray Eames. 

A conversa e os filmes serão em inglês com legendas em português, algumas delas criadas 
especialmente para este ciclo, cortesia de Library of Congress e Eames Office. A realização 
deste ciclo não teria sido possível sem o apoio fundamental da Cinemateca Portuguesa, Library of 
Congress, Eames Office, e do patrocínio da FAMO Working Together - Office Furniture Solutions.

Os Filmes de Charles and Ray Eames I 110’
Com apresentação de Eames Demetrios e Eric Shuldenfrei.

I 21:30 
Eventually Everything Connects I 90’
Uma conversa visual em torno dos filmes de Charles e Ray Eames, com Eames Demetrios e Eric 
Schuldenfrei.

Sponsered by
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FILMES GABINETE

15 OUTUBRO I SÁBADO
I 19:00 
EXPERIMENTALISMOS I 83’

À deriva ao longo da diagonal vazia e das 
suas áreas suburbanas, no final de um verão 
quente. Alguns encontros fortuitos. Armazéns, 
rotundas, logótipos coloridos, uma exploração 
pelas águas geladas da vida quotidiana.

CAIS é um filme contemplativo de situações 
do quotidiano que têm lugar no Cais das 
Colunas em Lisboa. Mais do que tornar clara 
a percepção urbanística do próprio espaço 
interessou-me captar a sua abstração.

Este filme é uma visita anatómica do projeto 
de habitação pública, The Williamsburg 
Houses, em Nova York, e a vida dos seus 
ocupantes.

Diagonale du Vide (EP)
Guillaume Ballandras I 2015 I França I 27’

Cais (EM)
Marta Covita I 2015 I Portugal I 12’ 

The Williamsburg Houses (EE)
Tessa, Irene Rex, Bartolome I 2015 I EUA I 14’ 

Uma sinfonia da cidade contemporânea 
onde as memórias misturam-se com sons 
urbanos e elementos naturais, onde contos 
de perda e amor são espelhados pela 
demolição e construção de novos edifícios, 
onde morte e nascimento convivem lado a 
lado como a hora mais escura da noite e as 
primeiras luzes do dia.Com base em textos clássicos que descrevem 

o método de memorização usando “lugares 
e imagens” (loci et imagens), este filme 
propõe um passeio através dos espaços 
e corredores do OBJECT D-0, o bunker 
de Tito em Konjic, Bósnia. O método de 
colocação de imagens mentais “eficazes” 
que representam palavras e noções dentro 
de uma galeria de vários espaços, a ser 
assim, gravado na memória e mais tarde 
recuperado pelo desejo, é colocado no 
contexto do bunker da guerra fria no seu 
papel histórico, bem como no presente 
contexto de transformar o bunker num 
museu de arte.

Champ des Possibles (EP)
Cristina Picchi I 2015 I Canadá, Itália, Suécia I 14’

Mnemonic Gymnastics (EP)
Effi Weiss I 2015 I Bélgica, Bósnia e Herzegovina I 16’
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FILMES RUA DAS GAIVOTAS 6

15 OUTUBRO I SÁBADO

Documentário sobre a demolição 
e construção de um prédio em “El 
Chino”, bairro histórico de Barcelona. 
O local é ameaçado por um projeto 
de requalificação, que vai alterar a 
paisagem urbana e a vida das pessoas 
que ali moram.  A criação de um moderno 
complexo residencial para a classe média 
torna-se uma ameaça para os moradores 
do antigo bairro. Mas, à medida que a 
construção avança, o passado reafirma-se 
incessantemente. Tanto na surpreendente 
descoberta de um antigo cemitério debaixo 
das fundações, como no registro de coisas 
vistas e ouvidas ao redor da construção. 
No ano do seu lançamento, o filme foi 
premiado no Festival de San Sebastián e 
recebeu o Prêmio Goya.

En Construcción 
José Luis Guerín I 2001 I Espanha I 125’

I 21:00 

Com: José Manuel Martins (Dir. do Departamento 
        de Filosofia da UÉ)
        João Soares (Dir. do Programa de Doutoramento 
        em Arquitetura da UÉ) 
        Jorge Branquinho (Cinema-fora-dos Leões)

16 OUTUBRO I DOMINGO

A casa de Henriqueta vai ser reabilitada 
para ter condições mínimas de 
habitabilidade. Em torno da transformação 
desta casa, na Rua do Cano 75 em Évora, 
no seguimento de projecto de arquitetura, 
esta prática documentada centra-se 
no tempo emocional de Henriqueta, o 
modo como ela vive e sente o tempo de 
transformação da sua casa, o lugar que 
ela sempre cuidou. Henriqueta ao aceitar 
este desafio, transformou esta prática 
documentada numa experiência emocional 
pela sua carto-grafia íntima, através da 
poética da sua casa: o lugar onde os 
seus móveis, utensílios, roupas e objectos, 
perdem a sua função e o seu uso, mas 
nunca a sua função de viver, de recordar, 
de sentir.

Henriqueta. Uma Cartografia Íntima 
Susana Mourão, Marta Galvão Lucas I 2008-2012 
I Portugal I 34’

I 17:00 

Com: Susana Mourão (Realizadora) 
        Marta Galvão Lucas (Realizadora) 
        José Alberto Ferreira (Dir. do Festival Escrita na Paisagem,     
        no âmbito do qual o filme foi realizado)

Sponsered by
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FILMES MUSIC BOX

15 OUTUBRO I SÁBADO
I 22:00 
FILME CONCERTO “Teleférico La Paz“ com banda sonora ao vivo dos El Kordi 
Tomás Gomes - Guitarra e voz  I  Lucas Melo - Bateria  I  Vicente Molder - Baixo  I  João Almeida - Trompete

Presença do realizador
La Paz, capital da Bolívia, funde-se com a 
montanha a 3500m. Inaugurado em 2014, 
“Cable Car La Paz”, o maior sistema de 
teleférico do mundo, atravessa a cidade 
de um lado ao outro, facilitando a vida de 
milhares de cidadãos, como alternativa a 
uma rede de transportes públicos pobres e a 
um trânsito caótico. Um trabalho fascinante 
de engenharia, entre a terra e o céu, 
ligando a área mais rica (La Florida) da 
cidade à mais pobre (El Alto). Ao longo da 
viagem entre as duas extremidades da linha, 
o filme faz uma “exploração” democrática 
da cidade. Esta nova oportunidade de ver a 
cidade de cima traz um verdadeiro momento 
de lazer e renovação da ideia que os 
cidadãos têm da sua própria cidade. 

Teleférico La Paz (EM)
Carlos Gomes I 2016 I Bolivia I 32’

(Competição Nacional)
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FILMES CIM
(CENTRO DE INOVAÇÃO DA MOURARIA)

16 OUTUBRO I DOMINGO
I 11:00 

Com presença do realizador e 
apresentado por Marc Gaulemans
Lisboa tornou-se numa das cidades europeias 
com um dos maiores crescimentos de turismo. 
Em Abril de 2016, Stadslab (Urban Design 
Laboratory da Universidade de Tilburg - 
Amsterdam ) organizou uma Masterclass 
internacional sobre City Making & Tourism 
Gentrification focado na intervenção urbana 
no bairro da Mouraria, um dos bairros mais 
antigos de Lisboa. Original bairro mouro 
do séc.XIII manteve-se até hoje como área 
central marginal, multicultural e pobre. Hoje 
em dia, partes da Mouraria são afetadas 
pelo turismo: os preços baratos dos imóveis e 
a proximidade com outros destinos turísticos 
levantam reais hipóteses que a Mouraria 
em breve enfrentará um grande afluxo de 
investimentos turísticos. A oportunidade é o 
seu desenvolvimento económico, mas o risco 
é a perda da sua identidade. Este filme foi 
produzido pelo Stadslab, Academia Cidadã 
Largo Residências e Arquiteturas Film Festival.

Em Breve Estarás Aqui (EM)
Fábio Petronilli I 2016 I Holanda I Portugal I 38’

(Competição Internacional)
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  ATIVIDADES PARALELAS

EXPOSIÇÃO

REHABIT
Estruturas manuais por FITACOLA COLLAGE

Fitacola Collage são um duo que faz colagem artistica, destinada à ilustração, site specific, 
publicidade e design.
Recolhem e colam maioritariamente retalhos e pedaços de papel, transformando-os em novas 
histórias, com diferentes propósitos.

“As colagens dos fitacola collage jogam com subversões de imagens antigas, cuja identidade foi 
resgatada, reordenada, fragmentada e simplificada.
O seu carácter geometrico-surrealista concretiza-se também através da “reabilitação” do papel e 
dos seus fragmentos, neste caso, inspirado na representação arquitectónica.”

fitacola.com

12 - 16 OUTUBRO I BAR DO FÓRUM LISBOA

MESA-REDONDA  VISIONAMENTO DE FILMES

BOAS PRÁTICAS - Estórias que ligaram clientes e arquitetos
A arquitetura é um recipiente de vida, e como tal é proposto uma mesa redonda entre vários 
agentes promotores de arquitetura, onde se exploram as estórias e ligações que se criam envolta 
de um projeto e concretização de obra. Paralelamente, procura-se debater a forma como podem 
ser documentadas e transmitidas essas experiências entre quem sonha uma casa e quem a projeta 
e transforma em realidade concreta.

Convidados: Luís Fernandes (Coordenador - Canal 180)
                  Luís Pereira Miguel (Arquiteto)
                  Mário Domingues (Cliente)
                  Tiago Mota (Moderação - Conselho Diretivo da OA-SRS)

www.escolha-arquitectura.pt/filmes

15 OUTUBRO - 11:30 I FÓRUM LISBOA

CONVERSAS

VISITA GUIADA

Para além da renovação do ambiente físico construído, a reabilitação urbana pressupõe uma 
profunda e invisível transformação interior. De acordo com Pierre Nora, a memória humana está 
ancorada aos espaços que habitamos física e mentalmente (Nora, 1989), e a sua transformação 
implica necessariamente uma revisão das noções de identidade e de memória individual e 
colectiva, uma vez que esses lugares são os fios que unem o passado ao presente. Os filmes En 
Construcción (2001) e Henriqueta, Uma Cartografia Íntima (2008-2012) exploram as noções de 
identidade e memória associadas à reabilitação urbana e serão comentados por um colectivo de 
cineastas e académicos ligados aos domínios da arquitetura, cinema, filosofia e sociologia.

Visita guiada pela obras de reabilitação do bairro da Mouraria, dirigida pelo arquiteto Nuno 
Simões e o realizador Fabio Petronilli, que terminará com conversa e projecção do filme “Em Breve 
Estarás Aqui” (2016) de Fabio Petronilli, no Centro de Inovação da Mouraria (CIM).

Curadoria: Luís Ferro 
Produção: Teresa Garcia e Rossana Torres  - Os Filhos de Lumière
Parcerias Institucionais: Colecção B e RUA DAS GAIVOTAS 6

Inscrições em: info@doyoumeanarchitecture.com 
Capacidade: 20 pessoas máx. 
Preço p/pessoa: 5€

15 OUTUBRO - 21:00 I 16 OUTUBRO - 17:00 I RUA DAS GAIVOTAS 6

16 OUTUBRO I 11:00 I CIM (Centro de Inovação da Mouraria) 

APRESENTAÇÃO DE TESES

Arquitetura e Cinema: A vivência do espaço arquitetónico através do cinema
Vera de Matos Beltrão

A Influência do Cinema na Arquitetura Europeia: dos anos 10 aos anos 30 do Século XX
Susana Maria Tavares dos Santos Henriques

(Mais informação na pág.16)

14 OUTUBRO I 18:00 I BAR DO FÓRUM LISBOA

(Mais informação na pág. 33)
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OFICINA DE CRIANÇAS 

Visionamento de duas curtas metragens e oficina de trabalhos manuais.
Formadoras: Graça Santos e Teresa Moreira

15 OUTUBRO I 10:30 I FÓRUM LISBOA

Se a qualquer momento encontras um 
monstro ao lado da tua cama ... Não o 
deixes ir embora !!! Algo extraordinário 
poderá acontecer-te...

Um laboratório abandonado no meio 
do Ártico, um esquimó perdido e uma 
descoberta que vai mudar a sua vida 
para sempre ... Fresboi - A história de 
uma amizade fora do comum, mistérios e 
algumas surpresas...

Una aventura de miedo - A Terrific Adventure
Cristina Vilches Estella I 2015 I Espanha I 10’

Fres-Boi
Cristina Vilches Estella I 2015 I Espanha I 7’

WORKSHOP - ATELIER COLLAGE

Descobre a colagem com técnica mista! 
O objetivo desta oficina é explorar as várias formas de técnica mista, criando colagens que 
incorporam também os tecido, com recurso a técnicas simples de construção, e objetos do dia a 
dia para obter resultados surpreendentes.

Formadoras:

Graça Santos estudou artes plásticas na FBAUL e na ESAD de Caldas da Rainha entre 2002 
e 2007. Faz parte da dupla Fitacola Collage juntamente com Carlo Quitério. 

Teresa Moreira estudou Design Gráfico na ESAD de Caldas da Rainha (2001-2006). Hoje 
trabalha como nómada digital nas áreas da ilustracão e do design gráfico em países como a 
Coreia, Japão, Nova Zelãndia, Malásia e Inglaterra.

Inscrições em: info@doyoumeanarchitecture.com até 10 de Outubro 
Nº máximo participantes: 10 (dos 6 aos 12 anos)

Preço: 5€
Duração: 2h

WORKSHOP DE CINEMA 
com Christoph Draeger

DISASTER MOVIE

Eventos mórbidos como catástrofes são, naturalmente, intrinsecamente mediáticos: fiel ao lema 
jornalístico que só más notícias dão boas notícias, catástrofes naturais (terremotos, vulcões em 
erupção, inundações, etc.) e humanas (bombas atómicas, acidentes de carro, assassinatos, 
roubos, tumultos, etc.) geram audiências muito mais elevadas e maior cobertura do que qualquer 
outro assunto. Além disso, as catástrofes são eventos negativos imprevistos, que acontecem muito 
rapidamente e, portanto, não acomodam o aparecimento gradual de imagens. Há fotos antes e 
depois de uma catástrofe, mas o evento em si é indescritível.
 
Neste workshop, a mecânica da construção mediática e sua recepção será analisada a partir de 
um documentário e/ou através de uma perspectiva experimental. Lisboa sofreu um dos maiores 
desastres da história - o grande terremoto e tsunami de 1755 - embora poucos turistas estejam 
sequer cientes disso devido à distância temporal. Nele vamos discutir várias possibilidades de 
como abordar o assunto “filmar o desastre”. Cada participante é convidado a documentar/cobrir/
experimentar com uma catástrofe. As imagens poderão ser encontradas “ao vivo” na cidade, 
em DVDs, recolhidas da internet ou através do meu próprio arquivo digital que vou abrir aos 
participantes. O objetivo é produzir pequenas peças que difiram dramaticamente da cobertura 
diária de calamidades dos media, a que estamos tão acostumados, tendo ao mesmo tempo dentro 
do grupo e durante esses quatro dias uma discussão engajada sobre a mediatização da catástrofe.

Christoph Draeger tem vindo a trabalhar em temas sobre desastres e destruição nos últimos vinte 
anos. Os seus projetos conceptuais tomam forma em instalação, vídeo e media baseados em 
fotografias, para explorar e criticar questões relacionadas com catástrofe e com a cultura saturada 
de media. Draeger recebeu o Prémio Nacional de Arte suíça em 1994. Em 1994 e 1995 foi 
premiado com a concessão Kiefer Hablitzel e em 2004 o Prémio Bessie da New York Performance 
Arts Association para melhor cenografia em Damnation Roat de Miguel Guettierez. na Kitchen, 
em Nova York. Desde 2015, Draeger é professor titular na Academia de Belas Artes Umeå, na 
Suécia. Vive e trabalha em Umeå e Nova York.

13 - 14 OUTUBRO I QUINTA - SEXTA I 9:00 - 17:00 - Filmagens e debate com os participantes 
15 OUTUBRO I SÁBADO I 9:00 - 17:00 - Edição e debate com os participantes
16 OUTUBRO I DOMINGO I 14:00 - Apresentação dos resultados no Fórum Lisboa

Nº máximo participantes: 10
Preço por participante: 40€
Inscrições: info@doyoumeanarchitecture.com até 10 de Outubro 
Todos os participantes precisam de dispor do seu próprio equipamento (câmara e computador com programa de edição).

13 - 16 OUTUBRO I FÓRUM LISBOA

Sponsered by



12 OUTUBRO I QUARTA

FÓRUM LISBOA

Apresentação do tema 
REHAB NATION por Sofia 
Mourato e António Guterres 

I 19:00

COCKTAILI 20:00

Filme de Estreia A Propósito 
de Leixões - banda sonora 
ao vivo pela banda Torto

I 21:00

13 OUTUBRO I QUINTA
Workshop de Cinema 
com Christoph Draeger 
- Disaster Movie

I 9:00 - 17:00

74m2 I 68' I EP
Aspiraçoes Urbanas I 21' I EM
Debate com curadoria LAMipa

I 19:00

Architectones I 68' I EP
La Cupola I 40' I EP

I 21:30

14 OUTUBRO I SEXTA
Workshop de Cinema 
com Christoph Draeger 
- Disaster Movie

I 9:00 - 17:00

Up And Down Galata I 80' I EP
Han I 20' I EP

I 21:30

Apresentação de TesesI 18:00

Estate, A Reverie I 83' I EP
Penumbria I 9' 
Debate com curadoria LA Mipa

I 19:00

16 OUTUBRO I DOMINGO
VISITA GUIADAI 11:00

Urban Tides I 39' I EP
Em Breve Estarás Aqui I 38' I EM

I 15:00

Tomorrow We Disappear I 80' I EP
Cosmorama I 38' I EP
Debate com curadoria LA Mipa

I 19:00

The Infinite Happiness I 85' I EP
A Tomb With A View I 8' I EE

I 21:30

Tsunami Architecture I 60' I EP
Last Acre I 12' I EP
Teleférico La Paz I 30'

I 15:00

Frey Otto: Spanning the Future I 60' I EP
Wandenkolk I 18' I EE
DGLR I 13' I EP
Debate com curadoria LA Mipa

I 17:00

Hey Neighbour I 54' I EP 
The Choir I 20' I EP

I 19:00

Entrega de Prémios
e encerramento do festival

I 21:00

Filme Concerto Teleférico La Paz 
no Musicbox com banda sonora 
ao vivo dos El Kordi

I 21:30

Apresentação dos resultados do workshop 
de cinema

I 14:00

MASTERCLASS: Arquitectura sem 
Arquitectos Manuel Graça Dias + Edgar 
Feldman com moderação de João Sequeira

I 17:00

Oficina de crianças com exibição de:
FRES BOI e Una Aventura de Miedo I EP

I 10:30

Mesa-Redonda e Visionamento de Filmes
Boas Práticas - Estórias que ligaram 
clientes e arquitetos

I 11:30 5 OUTUBRO I QUARTA

MAAT (sala de projeçoes, Central Tejo)

Apresentação do programa 
do festival com exibicão 
do filme Blockchain I 35ʼ I EP

I 16:00

10 OUTUBRO I SEGUNDA

ROCA LISBOA GALLERY

Having a Cigarette 
with Álvaro Siza I 52'

I 19:00

11 OUTUBRO I TERÇA
(re)GNRation I 43'I 19:00 

13 OUTUBRO I QUINTA

CINEMA CITY ALVALADE

Flotel Europa I 70' I EP
Rosel I 15' I EP

I 19:30

14 OUTUBRO I SEXTA
Ornamento e Crime I 90'
A Casa ou A Máquina de Habitar I 12'

I 19:30

15 OUTUBRO I SÁBADO
Destruction of Memory I 85' I EPI 19:30

15 OUTUBRO I SÁBADO

GABINETE

Sessão de Competição 
Experimentalismos

I 19:00

14 OUTUBRO I SEXTA

RUA DAS GAIVOTAS 6

Conversas - En Construcción I 125ʼI 21:00

15 OUTUBRO I SÁBADO
Conversas - Henriqueta I 34ʼI 17:00

13 OUTUBRO I QUINTA

CINEMATECA

Os Filmes de Charles 
and Ray Eames

I 19:00

Eventually Everything ConnectsI 21:30

15 OUTUBRO I SÁBADO
Workshop de Cinema 
com Christoph Draeger 
- Disaster Movie

I 9:00 - 17:00

Curadoria especial da Livraria A+A 
para o AFFL'16  - Pop Up store 
a funcionar no Forum Lisboa.

LIVRARIA (FÓRUM LISBOA)

EXPOSIÇÃO de trabalhos 
do Colectivo Fita-Cola

BAR FÓRUM LISBOA
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Fórum Lisboa
Av. de Roma, 14 P, 1000-265 Lisboa
Metro & Comboio: Roma e Areeiro (Linha Verde)  I Autocarros: 767, 735 

Cinema City Alvalade
Av. de Roma, 100, 1700-352 Lisboa
Metro: Alvalade (Linha Verde) I Autocarros: 767, 735  

MAAT -- Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo, 1300-598, Lisboa 
Autocarros: 728, 714, 727, 729, 751 I Elétrico: 15 | Comboio: Linha de Cascais, 
Estação de Belém | Barco: Estação Fluvial de Belém I Autocarros: 767, 735  

Rua das Gaivotas 6
Rua das Gaivotas 6, 1200-202, Lisboa
Metro & Comboio: Estação do Cais do Sodré I Autocarros: 28, 201, 706, 714, 727, 732 
Eléctricos: E15, E18, E25 

CIM- Centro de Inovação da Mouraria
Rua dos Lagares, 23, Travessa dos Lagares, 1 - 1100-022 Lisboa
Carro: Subir a Rua dos Cavaleiros, virar à esquerda pelo Largo das Olarias e depois à direita, e o 
CIM é mesmo à direita na Rua dos Lagares, 23.
Metro: Linha Verde estação do Martim Moniz, subir a Rua dos Cavaleiros e virar à esquerda no 
Largo do Terreirinho para a Travessa dos Lagares, 1.

Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema
R. Barata Salgueiro 39, 1269-059, Lisboa
Metro: Avenida (Linha Azul), Rato (Linha Amarela)

ROCA Lisboa Gallery
Praça dos Restauradores 46,  Lisboa
Metro: Restauradores (Linha Azul e Verde)

GABINETE
Rua Ruben A. Leitão 2, 1200 -165 Lisboa

  INFORMAÇÃO ÚTIL

I SALAS

FILMES EM COMPETIÇÃO
COMPETIÇÃO NACIONALCOMPETIÇÃO INTERNACIONAL

(Re)GNRation 
Carvalho Araújo I 2016 I Portugal I 43’

Aspirações Urbanas (EM)
Tiago Castela I 2016 I Portugal I 21’

Architectones by Xavier Veilhan (EP)
François Combin I 2015 I França I 68’

La Cupola (EP)
Sattel Volker I 2016 I Alemanha I 40’

Penúmbria
Eduardo Brito I 2016 I Portugal I 9’

Urban Tides (EP) 
Simone Eleveld I 2015 I Holanda I 39’

Cosmorama (EP)
Eren Aksu I 2015 I Alemanha I 8’

Last Acre (EP)
Nick Jordan I 2016 I Reino Unido I 11’

Teleférico La Paz (EM)
Carlos Gomes I 2016 I Bolivia I 32’

Wandenkolk (EP) 
Bruno Firmino I 2015 I Brazil I 18’

DGLR (EP)
Antje Buchholz, Sven Flechsenhar & Maja Weyermann I 2013 I 
Alemanha I 12’

Flotel Europa
Vladimir Tomic I 2015 I Dinamarca, Sérvia e Montenegro I 70’

Rosel (EP)
Alexane Perrin I 2015 I França I 15’

A Casa ou Máquina de Habitar
Catarina Romano I 2016 I Portugal I 12’

Destruction of Memory (EP)
Tim Slade I 2016 I USA, Australia I 85’

Ornamento e Crime
Rodrigo Areias I 2015 I Portugal I 90’

Em Breve Estarás Aqui (EM)
Fábio Petronilli I 2016 I Holanda I Portugal I 38’

A Tomb With A View (EE)
Ryan Noth I Canadá I 2015 I 8’

COMPETIÇÃO NOVOS TALENTOS

COMPETIÇÃO EXPERIMENTALISMOS

COMPETIÇÃO PRÉMIO DO PÚBLICO

Diagonale du Vide (EP)
Guillaume Ballandras I 2015 I França I 27’

Cais (EM)
Marta Covita I 2015 I Portugal I 12’ 

The Williamsburg Houses (EE)
Tessa, Irene Rex, Bartolome I 2015 I EUA I 14’ 

Champ des Possibles (EP)
Cristina Picchi I 2015 I Canadá, Itália, Suécia I 14’

Atribuido por votação da audiência

Mnemonic Gymnastics (EP)
Effi Weiss I 2015 I Bélgica, Bósnia e Herzegovina I 16’
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  EQUIPA

ORGANIZAÇÃO
Do You Mean Architecture

DIREÇÃO E PROGRAMAÇÃO
Sofia Mourato

GESTÃO DE PRODUÇÃO
Vera Beltrão

PROGRAMAÇÃO e CURADORIA
LaMipa (Projecto Associado), António Brito Guterres, Inês Monteiro, 

Alexandra Areia,
Justin Jaeckle, Luis Ferro

GESTÃO FINANCEIRA
Isabel Andrade

COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA
João Nunes

APOIOS E PATROCÍNIOS
Sofia Machado e Veronica Baraldi

DESIGN
Teresa Moreira 

ILUSTRAÇAO E VIDEO DESIGN
Fita Cola, Gonçalo Santos e Miguel Marques

WEB DEVELOPMENT
Jorge Rocha

GESTÃO DE CÓPIAS
Sofia Mourato

COORDENADORA de VOLUNTÁRIOS
Rita Pinto, Joana Matos

COORDENADORA CIRCUITO ITINERANTE
Maria João Barcelos

PREÇOS DOS BILHETES I SESSÕES DE CINEMA
Fórum Lisboa
Geral: 3.50€
Desconto jovem, estudantes, desempregados, séniores, 
grupos com mais de 10 pessoas e parcerias: 3.00€
Fórum Free Pass: 25.00€

Cinema City Alvalade
Geral: 4.50€
Desconto jovem, estudantes, desempregados, séniores, 
grupos com mais de 10 pessoas e parcerias: 4.00€

Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema
Geral: 3.20€
Amigos da Cinemateca, estudantes de cinema, 
desempregados: 1.35€
Estudantes, Cartão Jovem, Maiores de 65 anos, 
Reformados: 2.15€

PREÇOS DOS BILHETES I ATIVIDADES PARALELAS
Workshop de Cinema com Christoph 
Draeger 
40€ (max.10 participantes)

Oficina de Crianças 
5€ (max.10 participantes)

Visita Guiada 
5€ (max.20 participantes)

Fórum Lisboa
11 de Outubro: 18h30 - 20h30 
12 de Outubro a 14 Outubro : 18h00 - 21h00 
15 de Outubro : 14h30 - 22h00
16 de Outubro : 14h30 - 19h30 
Os bilhetes estão à venda a partir de 11 de Outubro no Fórum Lisboa.

Cinema City Alvalade
Das13h00 até ao início da última sessão.
Os bilhetes estão à venda a partir de 1 de Outubro no Cinema City Alvalade.

Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema
Das 14h30 às 15h30 e das 18h00 às 22h00
Na Cinemateca Portuguesa só se vendem bilhetes no próprio dia. 

HORÁRIOS DAS BILHETEIRAS
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