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ARQUITECTURA 

Longas-metragens 

“Yumen” de J.P Sniadecki, Huang Xiang, Xu Ruotao (China / EUA, 2013)  

19 de Abril, 16h45, Culturgest (Pequeno Auditório)  

27 de Abril, 22h00, Culturgest (Pequeno Auditório)  

Yumen, situada no noroeste árido da China é hoje uma cidade-fantasma, outrora cidade 

próspera que a exploração petrolífera fez crescer. Rodado em 16 mm, o filme de J.P. Sniadecki, 

em co-realização com Xu Ruotao e Huang Xiang, percorre as ruínas desta cidade, numa mistura 

poética de documentário com ficção. Os fantasmas parecem habitar os interiores dos espaços 

abandonados na aridez da paisagem circundante. As paredes que ainda estão de pé servem de 

telas à inspiração artística. A colagem narrativa de gestos, arte performática e realismo urbano 

constrói a originalidade de “Yumen”, fazendo deste filme uma obra singular que nos leva a 

reflectir sobre o crescimento desenfreado de cidades à volta de indústrias, que depois 

declinam e levam ao êxodo populacional. (Catarina Cabral) 

 

“La Piscina” de Carlos Machado Quintela (Cuba / Venezuela, 2012)  

19 de Abril, 16h45, CC Classic Alvalade 1  

24 de Abril, 23h55, CC Classic Alvalade 1  

Um instrutor de natação trabalha numa piscina em Havana, onde dá aulas a crianças com 

deficiências físicas e mentais, interpretadas por actores não profissionais. Diana, por exemplo, 

só tem uma perna e dá-se bem com Rodrigo, que também não consegue andar, mas os dois 

gozam com Oscar, um rapaz que não fala, e com Dani, que tem síndrome de Down. Um dia, 

depois da aula de natação, juntam-se para comer um hamburguer, seguido de uma sesta. Mas 

quando menos esperam surgem problemas. Confrontados com as suas fraquezas são 

obrigados a procurar as suas forças enquanto grupo e apoiar-se uns nos outros como uma 

equipa. Um filme sobre sobreviventes que se torna bastante poético e onde também ecoa a 

história do país. 

 

“DONAUSPITAL – SMZ OST” de Nikolaus Geyrhalter (Áustria, 2012)  

20 de Abril, 16h45, Culturgest (Pequeno Auditório)  

26 de Abril, 16h45, Culturgest (Pequeno Auditório)  



Nikolaus Geyrhalter tem-se revelado um dos mais talentosos realizadores de documentários 

de produção austríaca. Em Danube Hospital, a sua câmara percorre os muitos departamentos, 

corredores, salas e caves de um dos maiores hospitais da Europa, onde se orquestram os 

movimentos e rotinas de trabalho que compõem um todo harmonioso de precisão e rigor. 

Nesta surpreendente visita, sentimo-nos espectadores privilegiados, abrindo portas a que 

normalmente os pacientes não têm acesso. Um filme que nos mostra como a saúde, a doença, 

a vida e a morte são cuidadas por uma complexa instituição hospitalar num país de elevado 

nível de desenvolvimento. (Catarina Cabral) 

 

“Metamorphosen” de Sebastian Mez (Alemanha, 2012)  

26 de Abril, 21h30, CC Classic Alvalade 1  

27 de Abril, 16h45, CC Classic Alvalade 1  

No sul da Rússia, permanenece pouco conhecida a região afectada pelas radiações resultantes 

dos acidentes na central nuclear Mayak: em Setembro de 1957, um tanque contendo lixo 

altamente radiactivo explodiu em Mayak, espalhando uma elevada quantidade de 

radioctividade ao longo de 400 km. O acidente foi mantido em segredo por mais de trinta anos 

até chegar a Perestroika e foi comparado, por peritos e cientistas, ao desastre de Chernobyl, 

em 1986. Adoptando um registo estético, nos planos contemplativos e na cuidada fotografia a 

preto e branco, o filme de Sebastien Mez dá-nos a conhecer o local, considerado hoje um dos 

mais contaminados do planeta, e as pessoas que nele vivem. Uma obra que nos deixa na 

memória os grandes planos dos rostos dessas pessoas, cujos lugares, vida e histórias, têm a 

ferida da era nuclear. (Catarina Cabral) 

 

“Parallax Sounds” de Augusto Contento (França, 2012)  

18 de Abril, 22h00, São Jorge 3  

20 de Abril, 23h59, São Jorge 1  

Chicago tornou-se uma das cidades mais interessantes a nível musical graças a pessoas como 

Steve Albini, David Grubbs, Damon Locks, Ken Vandermark e Ian Williams, que fizeram nascer 

um tipo de som completamente novo, intimamente ligado ao espaço, à arquitectura, à 

paisagem, numa cidade onde diferentes estilos de música underground florescerem e se 

entrecruzam. A ligação entre a música e a paisagem é a grande aposta do filme, com a 

participação de artistas do passado e do presente. Fala-se de tudo, desde a arte à política, o 

que é um autor, de que forma se pode afirmar num panorama musical e qual a sua 



importância nas grandes questões. Uma sinfonia urbano que presta homenagem ao pós-rock 

dos anos 90 e ao papel de Chicago no seu desenvolvimento. 

 

“Torres & Cometas” de Gonçalo Tocha (Portugal, 2012) 

26 de Abril, 19h00, Culturgest (Grande Auditório)  

Uma festa de símbolos. Tendo como tema a cidade de Guimarães, Torres & Cometas é o novo 

filme de Gonçalo Tocha, feito com uma equipa pequena – Dídio Pestana no som. A cidade, 

berço da Nação, foi a torre a partir da qual Afonso Henriques declarou a independência de 

Portugal na data distante de 1128. No contexto da sua comemoração como Capital Europeia 

da Cultura, este é um dos vários filmes que se debruçaram sobre a cidade – entre eles Centro 

Histórico de Aki Kaurismäki, Victor Erice, Pedro Costa e Manoel de Oliveira. Como anuncia o 

seu título astronómico, Tocha atinge a cidade e procura a origem de um novo reino em 

vestígios: figuras de santos, monumentos, marcos históricos e a música que se faz ouvir no 

espaço conquistado. Procura também novos começos a durar para a posteridade, numa 

colecção de ingredientes históricos que valorizam o presente. 

 

“Arrivederci Macau” de Rosa Coutinho Cabral (Portugal, 2013)  

28 de Abril, 16h30, São Jorge 3  

Um retrato caloroso do arquitecto Manuel Vicente, recentemente falecido, numa visita guiada 

por Manuel Graças Dias aos locais em Macau onde a sua obra perdura. "A minha intenção foi 

deambular com uma pequena equipa nesta Macau de Manuel Vicente e nesta “promenade” 

cheia de particularidades, muita comida, palavras e gargalhadas à mistura, deixar o homem 

aparecer. E, pouco a pouco, foram-se encontrando e descobrindo os traços que caracterizam a 

sua arquitectura em Macau. Lugar oriental de feição portuguesa, ou português de feição 

oriental. Ou lugar que quisemos redescobrir neste documentário, a partir dos acontecimentos 

que Manuel Vicente desencadeou naquele território. Assim, de câmara às costas, fomos atrás 

de MGD, e juntos fomos desocultando, revelando, mostrando a Macau de MV, e sobretudo, 

passeando e deambulando pela cidade com ele, como um flannêur" (Rosa Cabral). 

 

 

 

 

 

 



Curtas-metragens 

“Sizígia” de Luis Urbano (Portugal, 2012)  

• 19 de Abril, 19h15, São Jorge 1 (Com as curtas portuguesas “Dive: Approach and Exit” de Sandro 

Aguilar, “Má Raça” de André Santos e Marco Leão e “O Facínora” de Paulo Abreu) 

• 20 de Abril, 21h30, São Jorge 3 (Com as curtas “Men of the Earth” – Austrália – de Andrew 

Kavanagh, “Nuclear Waste” – Ucrânia –  de Myroslav Slaboshpytskiy,  “Gingers” – Reino unido / Portugal 

–  de António Da Silva) e “I Remember: A Film About Joe Brainard” – EUA – de Matt Wolf) 

• 24 de Abril, 23h59, São Jorge 3 (Com as curtas “Men of the Earth” – Austrália – de Andrew 

Kavanagh, “Nuclear Waste” – Ucrânia –  de Myroslav Slaboshpytskiy,  “Gingers” – Reino unido / Portugal 

–  de António Da Silva) e “I Remember: A Film About Joe Brainard” – EUA – de Matt Wolf) 

Enquanto espera pela abertura da época balnear, um zeloso funcionário prepara a Piscina das 

Marés para a chegada dos veraneantes. 

 

“Entre Paredes” de Tânia S. Ferreira e Gonçalo Robalo (Portugal, 2013)  

• 20 de Abril, 18h00, São Jorge 1 (Com as curtas portuguesas “O Coveiro” de André Gil Mata, 

“Fragmentos de uma observação participativa” de Filipa Reis e João Miller Guerra) 

• 21 de Abril, 18h45, São Jorge 3 (Com as curtas “O Coveiro” – Portugal – de André Gil Mata, “Hidden 

Cities” – Alemanha –  de Katja Pratschke e Gusztáv Hámos e “Ramdom Principle” – Alemanha –  de 

Romeo Grünfelder) 

• 27 de Abril, 14h30, São Jorge 3 (Com as curtas “O Coveiro” – Portugal – de André Gil Mata, “Hidden 

Cities” – Alemanha –  de Katja Pratschke e Gusztáv Hámos e “Ramdom Principle” – Alemanha –  de 

Romeo Grünfelder) 

As paredes em volta testemunham vida. 
Luz, sombra, pó, tempo, cor, pele, som, água registam memória. 


