
 

      DEZEMBRO 2011 | SÁBADOS EM FAMÍLIA 
 Sessões de Cinema 

  
 
  
Sáb. [3] 15:00 
THE GREATEST SHOW ON EARTH  
O Maior Espectáculo do Mundo 
de Cecil B. DeMille 
com Betty Hutton, Charlton Heston, Cornel Wilde, Dorothy Lamour, Gloria Grahame, 
James Stewart 
Estados Unidos, 1952 - 147 min / legendado em português – M/12 
 
É um dos grandes espectáculos de DeMille. Tem por tema o mundo do circo e 
ganhou o Oscar de melhor filme. Betty Hutton e Cornel Wilde são as vedetas do 
circo dirigido com mãos de ferro por Charlton Heston, e que conta também com um 
misterioso palhaço que é um dos mais singulares trabalhos de James Stewart. O 
filme inclui um impressionante desastre de comboio e alguns convidados 
inesperados como Bing Crosby, Bob Hope e Hopalong Cassidy. 
 
Sáb. [10] 15:00 
HORTON HEARS A WHO!     Animação  
Horton e o Mundo dos Quem 
de Jimmy Hayward, Steve Martino 
Estados Unidos, 2008 - 86 min / dobrado em português – M/6 
 
Horton é um simpático elefante que depois de ouvir um grito de ajuda resolve 
acudir aos necessitados. Simplesmente estes são os “Quem” e vivem… num grão de 
pó! Com a sua boa vontade, Horton vai ter de aturar o gozo e as provocações dos 
vizinhos que não acreditam na existência dos “Quem”! 
 
 
Sáb. [17] 15:00 
SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS     Animação 
Branca de Neve e os Sete Anões 
de Walt Disney (realizado por David Hand) 
Estados Unidos, 1937- 83 min / dobrado em português do Brasil – Para todos 
 
Foi a primeira longa-metragem de animação da história do cinema, e desde 
sempre um dos maiores êxitos de bilheteira de Walt Disney, reposto várias 
vezes, acompanhando (e conquistando) novas gerações de espectadores 
em delírio com as pequenas personagens dos anões. Um filme com 
momentos inesquecíveis, como os anões na mina de diamantes, a sua 
dança com Branca de Neve e a desesperada corrida para a salvarem das 
mãos da bruxa. 
 
 
 
 



 
 

ATELIER 

                                           Sáb (17) 11h30 
 
A MAGIA DO CINEMA DE ANIMAÇÃO  
Concepção e Orientação: Teresa Cortez  
dos 7 aos 12 anos 
 
Neste atelier iremos aprender que o cinema de animação pode recorrer a 
diferentes técnicas e materiais muito divertidos. Vamos realizar um pequeno 
filme em animação, dedicado à época natalícia. A neve vai chegar e encher a 
paisagem de magia. Não te podes esquecer do gorro, das luvas e das botas.  
O boneco de neve de certeza que não irá faltar! 
  
O atelier requer marcação prévia até dia 13 de Dezembro.  
Enviar marcação para o e-mail: cinemateca.junior@cinemateca.pt 
Esta actividade só se realiza com um número mínimo de 10 participantes. 
Sujeito a confirmação. 
  
 

 
 

PROGRAMA ESPECIAL ACTIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES 
de 19 a 23 e de 27 a 30 de Dezembro 2011 

 
 
 
 
INFORMAÇÕES 
 
Bilhetes à venda no próprio dia (11h00/15h00) Adultos - €3,00 | Júnior (até 16 anos) - €1,00 | Ateliers Escolas: €2,50 | Ateliers 
Família: Adultos - €6,00 / Júnior (até 16 anos) - €2,50.  
Descontos para os “Amigos da Cinemateca”, Estudantes de Cinema - € 1,25. Descontos para Estudantes, Cartão Jovem, > 65 anos, 
Reformados - € 2,00. 
Professores e Monitores quando acompanham grupos escolares têm entrada gratuita.  
 
Actividades para as Escolas: Solicitar programa pelo email cinemateca.junior@cinemateca.pt ou por telefone entre 2ª e 6ª 
Feira das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h00. 
 
Palácio Foz - Pç. dos Restauradores, Lisboa | Tel.  21 346 21 57 / 21 347 61 29 | www.cinemateca.pt 
Transportes: Metropolitano - Restauradores (Linha Azul) | Autocarros: 36/44/91/709/711/732/745/759 
 
Programa sujeito a alterações. 
 
 

 


