QUINTA 7 SETEMBRO | 21:00 às 00:00
Warm Up Party
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 07 de setembro, a partir das 21h.
Assista aos teasers das curtas em competição este ano, teasers do próprio festival, informação
detalhada da programação e venha também conversar com toda a equipa do Festival 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.

SÁBADO 9 SETEMBRO ATÉ SÁBADO 16 SETEMBRO | 21:00
Projecção
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.

SÁBADO 09 SETEMBRO A SÁBADO 16 DE SETEMBRO | 12:00 às 19:00
Viagem gastronómica
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.
09/09 - Índia
10/09 - Portugal
11/09 - Marrocos
12/09 – Itália
13/09 - Eslovénia
14/09 - Brasil
15/09 - Alemanha
16/09 - Espanha

DOMINGO 10 SETEMBRO | 19:00
Animação para Todos
PÁTIO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL PESSOA & COMPANHIA | Calçada de Santana, 177 (junto à
Igreja da Pena) | pessoaecompanhi@gmail.com | Lotação: 20 lugares sentados
No âmbito da programação paralela do Arroios Film Festival, PESSOA & COMPANHIA irá
promover uma sessão de filmes de animação, da autoria do colectivo Quadro Vermelho,
seguidos de uma tertúlia sobre inclusão.
Sobre os filmes:
A HISTÓRIA DA CALCINHA
Duração: 6:50 MIN
RIO DE JANEIRO - BRASIL – 2001
SINOPSE
Uma animação que conta de forma irreverente a história dessa peça de roupa, ao longo do tempo, até os dias de
hoje.
RELACIONAMENTOS
Duração: 5 MIN
RIO DE JANEIRO - BRASIL – 2003
SINOPSE
Uma abordagem animada de alguns tipos de relacionamentos
LAR DOCE LAR
Duração: 7 MIN
RIO DE JANEIRO - BRASIL – 2004
SINOPSE
Num prédio de apartamentos, é possível observar a vida das pessoas. E com certeza, uma delas já foi sua vizinha!
A ROSA
Duração: 2:40 MIN
RIO DE JANEIRO - BRASIL – 2005
SINOPSE
De um ambiente totalmente hostil, a vida brota e floresce. Uma homenagem ao Mestre Cartola nos seus 25 anos de
ausência.
NO MUSEU
Duração: 1:16 MIN
RIO DE JANEIRO - BRASIL – 2006
SINOPSE
Cada pessoa vê a realidade segundo a sua ótica.
Porém, só o senso 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.
MIUDINHO
Duração: 4:45 MIN
RIO DE JANEIRO - BRASIL - 2013
SINOPSE:
No início havia apenas o ponto preto em um fundo branco. A partir desse momento novas possibilidades são
abertas para ocupação do espaço da tela bidimensional - novo preto e branco formas regulares sucesso em
composições que gradativamente levam a linhas sinuosas e formas cinzentas. Em seguida, vem a explosão de formas
coloridas que se misturam e transformam.
Produção: Quadro Vermelho Produções e Cria!Cultura

TERÇA 12 SETEMBRO | 21:30
BUS Quiz – Rentrée
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 21:30, para um serão bem
passado! À equipa vencedora oferecemos o consumo!

QUARTA 13 SETEMBRO | 21:00
Película Aderente – Cinema no Bus
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 Festival, a primeira mostra,
dia 13/09 às 21:00, 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, acompanhados de umas deliciosas pipocas.

SÁBADO 16 SETEMBRO | 14:00 às 19:00
Conceitos Úteis De Escrita Criativa Para Literatura, Cinema E Televisão COM Bruno Martins
Soares
MOB Lisboa | Rua dos Anjos 12F, Lisboa
Inscrições e Informações |Registration and Information: moblisboa@gmail.com
Esta workshop aborda alguns conceitos que os profissionais de escrita de ficção, seja para
literatura, seja para cinema ou televisão, utilizam nos seus processos criativos. 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.

