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Nesta segunda edição do Arroios Film Festival, voltámos a lançar o desafio às en-
tidades da freguesia de Arroios para se associarem a esta iniciativa criando uma 
programação paralela ao festival sobre a temática da inclusão.
Teremos cinema, workshops, tertúlias, música, exposições e gastronomia em diver-
sos pontos da freguesia de Arroios. A não perder!

In this second edition of the Arroios Film Festival we invited, once more, all the or-
ganizations in Arroios to come together for the Festival’s aim of inclusion. So, they 
selected special events for all during the Festival.
Cinema, workshops, talks, exhibitions and gastronomy will take place in several 
places in Arroios. Don’t miss it!  

QUINTA 7 SETEMBRO | 21h00 às 00h00
THURSDAY 7 SEPTEMBER | 9 pm to 12 am 

Warm Up Party
MOB Lisboa | Rua dos Anjos 12F, Lisboa
Address: MOB Lisboa | Rua dos Anjos 12F, Lisboa

O MOB recebe a Warm Up Party da 2ª Edição do Arroios Film Festival no nosso 
espaço na noite de 7 de setembro, a partir das 21h. 
Assista aos teasers das curtas em competição este ano, teasers do próprio festi-
val, informação detalhada da programação e venha também conversar com toda a 
equipa sobre a edição deste ano. 

Em permanência, durante todo o mês de setembro, estará presente no espaço um 
registo fotográfico da 1ª Edição do Arroios Film Festival 2016.

MOB hosts the Warm Up Party of the 2nd Edition of the Arroios Film Festival in our 
space on the night of September 7th, starting at 9pm.
Watch the teasers of the short films in competition this year, teasers of the festival 
itself, detailed information on the schedule and also come and talk with the entire 
Festival team about this year's edition.
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Throughout the month of September, MOB Lisboa will have a Photography Collec-
tion Exhibition of the Arroios Film Festival 2016.

SÁBADO 9 SETEMBRO A SÁBADO 16 SETEMBRO  | 21h00
SATURDAY 9 SEPTEMBER UNTIL SATURDAY 16 SEPTEMBER |  9 pm
 

Projeção
Projection 
Crew Hassan | Rua Andrade 8A, 1170-014, Lisboa
Address: Crew Hassan | Rua Andrade 8A, 1170-014, Lisboa

Durante os dias do festival, para conhecer melhor a programação, venha até ao 
espaço da Crew Hassan assistir à projeção de teasers, entrevistas e programa da 2ª 
Edição do Arroios Film Festival.

To get to know the schedule better during the Festival’s days, come to Crew Has-
san to watch the projection of teasers, interviews and the program 2nd edition of 
Arroios Film Festival.

SÁBADO 9 SETEMBRO A SÁBADO 16 SETEMBRO | 12h00 às 
19h00 
FROM SATURDAY 9 SEPTEMBER TO SATURDAY  16 SEPTEMBER | From 
12 am till 7 pm  

Viagem gastronómica  
Gastronomic Trip
Espiral – Por um Mundo Natural | Calçada de Santana 177, 1150-303 Lisboa 
Address: Espiral – Por um Mundo Natural | Calçada de Santana 177, 1150-303 
Lisboa

Durante os dias do Arroios Film Festival, a Espiral – Por um Mundo Natural, irá 
disponibilizar ao almoço uma ementa típica constituída por prato, mais um doce e 
um salgado, sendo que estes estarão também disponíveis ao lanche. Serão sabores 
provenientes dos países de origem dos filmes em competição na 2ª Edição do AFF. 
Para descobrir, numa viagem gastronómica pelo mundo.

During the days of the Arroios Film Festival, Espiral - For a Natural World will pro-
vide a typical lunch set consisting of a sweet and salty dish, which will
also be available for snacks. They will be flavors from the countries of origin of the
films in competition in the 2nd Edition of the AFF. To discover, on a gastronomic
trip around the world.

09/09 – Índia | India
10/09 – Portugal | Portugal
11/09 – Marrocos | Morocco
12/09 – Itália | Italy
13/09 – Eslovénia | Slovenia
14/09 – Brasil | Brazil 



15/09 – Alemanha | Germany
16/09 – Espanha | Spain

DOMINGO 10 SETEMBRO | 19h00 
SUNDAY 10 SEPTEMBER | 7 pm 

Animação para Todos
Animation for Everyone
PÁTIO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL PESSOA & COMPANHIA | Calçada 
de Santana, 177 (junto à Igreja da Pena) | pessoaecompanhi@gmail.com | 
Lotação: 20 lugares sentados
 Address: PÁTIO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL PESSOA & COMPANHIA | 
Calçada de Santana, 177 (junto à Igreja da Pena) | Email: pessoaecompanhi@
gmail.com

No âmbito da programação paralela do Arroios Film Festival, a associação cultural 
Pessoa & Companhia irá promover uma sessão de filmes de animação da autoria do 
coletivo Quadro Vermelho, seguida de uma tertúlia sobre inclusão.

Gordeeff e Cláudio Roberto são designers (UFRJ/Brasil) e sócios-diretores da Qua-
dro Vermelho Produções. Atuam no mercado gráfico desde 1990, realizando tra-
balhos nas áreas de criação gráfica e ilustração. Desde 1999 ingressaram na área 
de animação, em vídeo/filme e para a web. As suas produções já participaram em 
diversos festivais pelo mundo, como Cinanima (Portugal), Nuevo Festival de Hava-
na (Cuba), Anima Mundi (Brasil), Animac (Espanha), SICAF (Coreia do Sul) e BAF 
(Inglaterra)  –  conquistando vários prémios. De momento, Gordeeff e Cláudio Ro-
berto estão, respetivamente, a fazer doutoramento e mestrado na área multimédia, 
na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

As part of the Arroios Film Festival’s side programming, PESSOA & COMPANHIA
will screen a series of animated films by the collective Quadro Vermelho, followed
by a chat about inclusion.

Gordeeff and Cláudio Roberto are designers (UFRJ / Brazil) and board members 
of Quadro Vermelho Produções, who have been working in the graphics market 
since 1990. Since 1999 they have been working in animation, video / film (Spain), 
SICAF (South Korea) and BAF (England), and the International Film Festival of Ha-
vana (Cuba), the Festival of Havana (Cuba), Anima Mundi (Brazil) - winning several 
awards, currently studying for their PhD and MSc in Multimedia, at the Faculty of 
Fine Arts of the University of Lisbon.

Sobre os filmes:
About the movies:  

A história da calcinha
Duração: 6:50 MIN Duration : 6:50 MIN
RIO DE JANEIRO - BRASIL – 2001 RIO DE JANEIRO - BRAZIL – 2001

 Uma animação que conta de forma irreverente a história desta peça 
de roupa, ao longo do tempo, até aos dias de hoje.
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An animation that, irreverently, tells the story of this piece of clothing, throughout 
time, to the present day

Relacionamentos
Duração: 5 MIN Duration: 5 MIN
RIO DE JANEIRO - BRASIL – 2003 RIO DE JANEIRO - BRAZIL – 2003

Uma abordagem animada de alguns tipos de relacionamentos.

An animated approach to some types of relationships.

Lar doce lar
Duração: 7 MIN Duration: 7 MIN
RIO DE JANEIRO - BRASIL – 2004 RIO DE JANEIRO - BRAZIL – 2004

Num prédio de apartamentos, é possível observar a vida das pessoas. 
E com certeza, uma delas já foi sua vizinha!

In an apartment building, it is possible to observe people's lives. And sure enough, 
one of them was already your neighbor!

A rosa
Duração: 2:40 MIN Duration: 2:40 MIN
RIO DE JANEIRO - BRASIL – 2005 RIO DE JANEIRO - BRAZIL – 2005

De um ambiente totalmente hostil, a vida brota e floresce. Uma ho-
menagem ao Mestre Cartola nos seus 25 anos de ausência.

From a totally hostile environment, life sprouts and blossoms. A tribute to Master 
Cartola in his 25 years of absence.

No Museu
Duração: 1:16 MIN Duration: 1:16 MIN
RIO DE JANEIRO - BRASIL – 2006 RIO DE JANEIRO - BRAZIL – 2006

Cada pessoa vê a realidade segundo a sua ótica.
Porém, só o sentido crítico do brasileiro consegue definir tão bem as 
circunstâncias...

Esta animação, adaptação de uma conhecida piada, aborda como uma mesma 
imagem pode ter diversas interpretações.

Each person sees reality according to their point of view. However, only a Brazillian’s 
critical sense can define the circunstances so well... This animation, adaptation of a 
well-known joke, approaches how the same image can have several interpretations.

Miudinho
Duração: 4:45 MIN 4:45 MIN Duration: 4:45 MIN
RIO DE JANEIRO - BRASIL - 2013 RIO DE JANEIRO - BRAZIL – 2013

No início havia apenas o ponto preto num fundo branco. A partir des-
se momento, novas possibilidades são abertas para a ocupação do 
espaço da tela bidimensional - novo preto e branco, formas regulares, 

sucesso em composições que gradativamente levam a linhas sinuosas e for



mas cinzentas. De seguida, vem a explosão de formas coloridas que se misturam 
e transformam.

In the beginning there was only the black dot on a white background. From that 
moment new possibilities are opened up to occupy the space of the two-dimen-
sional screen – new regular black and white forms succeed in compositions that 
gradually lead to winding lines and grey shapes. Then comes the explosion of color-
ful shapes that blend and transform.

Produção: Quadro Vermelho Produções e Cria!Cultura
Production: Quadro Vermelho Produções e Cria!Cultura

TERÇA 12 SETEMBRO | 21h30 
TUESDAY 12 SEPTEMBER  | 9:30 pm

BUS Quiz – Rentrée
BUS | Rua Maria 73, Esquina c/ Rua Forno do Tijolo, 1170-210 Lisboa
Address: BUS | Rua Maria 73, Esquina c/ Rua Forno do Tijolo, 1170-210 
Lisboa

Regressa ao BUS - Paragem Cultural, a noite de Quiz com apresentação do Quiz 
Master João Torgal.  A noite da rentrée estará integrada no Arroios Film Festival e 
promete diversificar! Formem a vossa equipa e apareçam no BUS,  terças-feiras às 
21h30, para um serão bem passado! À equipa vencedora oferecemos o consumo!

Return to the BUS – Paragem Cultural , with Quiz night hosted by Quiz Master, João 
Torgal. The evening of the rentrée will be integrated in the Arroios Film Festival and 
promises to be diverse! Form your team and show up at BUS, Tuesdays at 9:30 p.m., 
for a well spent evening! To the winning team , the drinks are free!

QUARTA 13 SETEMBRO | 21h00
WEDNESDAY 13 SEPTEMBER  | 9:00 pm
 

Película Aderente – Cinema no Bus 
Cling Film – Cinema on the Bus
BUS | Rua Maria 73, Esquina c/ Rua Forno do Tijolo, 1170-210 Lisboa
Address: BUS | Rua Maria 73, Esquina c/ Rua Forno do Tijolo, 1170-210 
Lisboa

Um ciclo de cinema, totalmente eclético e inclusivo, dedicado à diversidade que a 
sétima arte tem para oferecer. Incluída nas atividades paralelas do Arroios Film Fes-
tival, a primeira mostra,  dia 13/09 às 21h00, será de curtas-metragens e promete 
ser um encontro de culturas. Todas as semanas, à quarta-feira, a partir das 21h00, 
poderão ver películas, oriundas de vários paises, no confortável espaço da nossa 
sala de estar, acompanhadas de umas deliciosas pipocas.

A cinema cycle, totally eclectic and inclusive, dedicated to the diversity that the 
seventh art has to offer. Included in the side activities of the Arroios Film Festival, 
the first show, on September 13 at 9pm, will be of short films, and promises to be a 
cultural gathering. Every week, on Wednesday from 9:00 p.m., you will be able to 
see films from several countries, in the comfortable space of our lounge, accompa-
nied by some delicious popcorn.
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SÁBADO 16 SETEMBRO | 14h00 às 19h00 
SATURDAY 16 SEPTEMBER  | 2 pm – 7 pm

Conceitos úteis de Escrita Criativa para Literatura,  
Cinema e Televisão com Bruno Martins Soares
Usefull Concepts on Creative Writing for literature,  
Cinema and Television with Bruno Martins Soares
MOB Lisboa | Rua dos Anjos 12F, Lisboa

Inscrições e Informações |Registration and Information: moblisboa@gmail.com
Registration and Information: moblisboa@gmail.com
Address: MOB Lisboa | Rua dos Anjos 12F, Lisboa 

Este workshop aborda alguns conceitos que os profissionais de escrita de ficção, 
seja para literatura, seja para cinema ou televisão, utilizam nos seus processos cria-
tivos. Vamos falar de conceitos como:
• Gimmicks, High Concepts e Loglines;
• Estrutura Aristotélica e a BeatSheet;
• Plot Points e Watercooler Moments;
•  Ritmo, Arcos, Gráficos, Exposições e Exposicinhas – Energia Alta e Baixa. 

E muitos outros.

This workshop addresses some concepts that fiction writing professionals, wheth-
er for literature, film or television, use in their creative processes. Let's talk about 
concepts like:
• Gimmicks, High Concepts and Loglines
• Aristotelian Structure and BeatSheet
• Plot Points and Watercooler Moments
•  Rhythm, Arcs, Graphics, High and Low Energy.
  And many others. 


