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O livro "O lugar dos ricos e dos pobres no cinema e na arquitetura em Portugal" resulta de um ciclo de
filmes e de debates sobre o tema, e é apresentado hoje, na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa. A
publicação partiu de um ciclo de cinema realizado por este organismo, entre 2007 e 2008, com o
Núcleo de Cinema da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, coordenado pelo
arquiteto José Neves. PUB O livro reúne conversas transcritas e editadas entre cineastas e arquitetos,
como Paulo Rocha e Eduardo Souto de Moura, Fernando Lopes e Alexandre Alves Costa, tratando "de
como é que o cinema retrata a cidade, como é que mostra a cidade, os espaços de habitar e outros do
quotidiano e como é que os arquitetos os concebem", como explicou à Lusa o responsável da Dafne
Editora André Tavares. "À projeção dos filmes, o arquiteto José Neves, que concebeu e lançou o repto
de discutir o lugar dos ricos e dos pobres, literalmente, no cinema e na arquitetura, convidou o
realizador [do filme em causa] e um arquiteto que tivesse uma obra cuja natureza construída
permitisse pôr em contraponto o realizador e o tema do filme, que tinha acabado de ser projetado. O
livro transcreve as conversas que se seguiram à projeção dos filmes", disse André Tavares. André
Tavares realçou que, no livro, "uma coisa que talvez seja percetível é que todos fugiram a essa
classificação dura dos ricos e dos pobres, porque a arquitetura não é para ricos nem para pobres, é
para pessoas e, nesse sentido, as conversas retratam essa tensão entre aquilo que é uma conceção
ideal do mundo e as contingências da realidade". Paulo Rocha e Eduardo Souto de Moura, com "Verdes
anos" em fundo, Pedro Costa e Manuel Graça Dias, com "Juventude em Marcha", Fernando Lopes e o
arquiteto Alexandre Alves Costa, com "Belarmino", Alberto Seixas Santos e Nuno Teotónio Pereira,
com "Brandos Costumes", Pedro Costa, Vítor Gonçalves e António Belém Lima, com "Trás-os-
Montes", de António Reis e Margarida Cordeiro, são alguns dos intervenientes no ciclo de filmes e de
debates, que a obra reproduz. Luís Miguel Cintra, Beatriz Batarda, Ricardo Aibéo, João Luís Carrilho
da Graça, João Botelho e Raul Hestnes Ferreira, João Mário Grilo e Nuno Portas, Jorge Silva Melo e
Pedro Maurício Borges, Duarte Cabral de Mello, Margarida Gil, Manuela de Freitas, João Pedro Bénard
da Costa, Joaquim Pinto e Manoel de Oliveira são outros cineastas e arquitetos reunidos em "O lugar
dos ricos e dos pobres no cinema e na arquitetura em Portugal". A sessão de lançamento do livro vai
decorrer às 21:30, na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, com a presença do arquiteto José Neves, e
realiza-se cerca de um mês depois da apresentação da edição, no Porto, na livraria de Serralves. A
sessão, na Cinemateca, encerra com a exibição de dois filmes de Luís Buñuel, "Terra sem Pão" (1933)
e "El angel exterminador".
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