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LISBOA MINHA 
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Instalação Audiovisual

lisboa-minha.tumblr.com



EM CIMA

Pormenor da instalação com os Mapas de Lisboa 

(mapas + botões + documentos)

PRÓXIMA PÁGINA

Pormenor do conjunto de fotografias representativas das personagens 

e das suas respectivas biografias.



A cidade (ou a civilização), para lá do espaço 
físico que representa, é um campo crítico 
essencial na descrição dos seus habitantes. 
Somos marcados por ela e ao mesmo tempo 
responsáveis pela sua construção. Com 
efeito, a Cidade é expressão viva destas 
vertentes. Para o projecto que aqui se 
apresenta, escolheu-se Lisboa enquanto base, 
material e imaterial, e a exploração das suas 
diferentes dimensões. Pretende-se conhecer 
locais de co-habitação e desenhá-los em 
todas as suas formas. De um ponto de 
vista valorizativo do indíviduo enquanto 
entidade única, identifica-se a dimensão 
corpórea na cidade: o ‘sagrado’ enquanto 
inscrição no objecto vivo. 

LISBOA MINHA surge assim da interligação 
de 6 narrativas fictícias pessoais (inspiradas 
em personagens reais) que se constituem num 
discurso colectivo sobre este universo urbano 
ao longo dos tempos. 

O primeiro encontro com Lisboa centra-se no 
espaço, com a cidade na sua multiplicidade, o 
tecido urbano, as cenografias, as densidades, 
as arquitecturas, as ruas, as praças, os ritmos, 
as culturas, as vivências, as pessoas. 
O segundo encontro (que surge em simultâneo 
com o primeiro) relaciona-se com a História 
e o passado do sítio; é o encontro com um 
conjunto de memórias que no presente 
convivem com a contemporaneidade.
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EM CIMA

Instalação audiovisual LISBOA MINHA



PRÓXIMA PÁGINA

Pormenor do da instalação audiovisual,  

(mapas + botões + documentos)





Videos

𝜵 
objectos expostos

Lisboa à beira Rio
video , P/B,  2.23 min
Excertos de_
Lisbôa - Crónica Anedótica (Leitão de Barros - 1930)
A canção de Lisboa (José Cottinelli Telmo - 1933)
Rosa Alfama (Henrique de Campos - 1953)
Arranjo Áudio_
Ana Filipa Leite
Música_
Barco Negro, (Amália Rodrigues, 1955)

Lisboa e as Crónicas
video, P/B, 3.00 min
Excertos de_
Lisbôa - Crónica Anedótica (Leitão de Barros - 1930)
A canção de Lisboa (José Cottinelli Telmo - 1933)
Arranjo Áudio_
Ana Filipa Leite
Música_
A canção de Lisboa (José Cottinelli Telmo - 1933)



Padroeiro
video, P/B, 2.16 min
Filme e áudio_
Ana Filipa Leite

Isto é Lisboa
video, p/b, 2.26 min
Excertos de_
Os verdes anos (Paulo Rocha - 1963)
Belarmino (Fernando Lopes - 1964)
Arranjo Áudio_
Ana Filipa Leite
Música_ 
Os Verdes Anos, (Carlos Paredes, 1963)

E Agora?
video, p/b, 1.20 min
Filme e áudio_
Ana Filipa Leite

Fotografias do Arquivo Fotográfico da Camara Municipal de Lisboa , 
Arquivos particulares e fotografias de Ana Filipa Leite

Fotografias




